PROVINCIE WEST-VLAANDEREN
STAD WERVIK
UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE BESLISSINGEN VAN DE
GEMEENTERAAD
Zitting van 24 november 2020
Aanwezig :

Afwezig :
Verontschuldigd :

Marc Kino, voorzitter;
Youro Casier, burgemeester;
Bert Verhaeghe,
Geert Bossuyt,
Ann Degroote,
Bart Pynket,
Sonny Ghesquiere, schepenen;
Alexander Vantomme,
Hendrik Ingelbeen,
Bercy Slegers,
Dominique Marecaux, Belinda Beauprez, Yves Obin, Etienne Pillaert,
Johan Deneut,
Tom Durnez,
Nino DHellem,
Lien Deblaere,
Kristof Vandamme,
Yara Bogaert,
Els Scheirlynck,
Nele Leroy,
Robin Depoorter, Jari Denorme, raadsleden;
Philippe Verraes, algemeen directeur
Cindy Vienne, raadslid

Agendapunt: Premiereglement 'lokaal en digitaal' - goedkeuring.
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
Gelet op het feit dat sedert maandag 19 oktober 2020 alle eet- en drinkgelegenheden verplicht
gesloten zijn en dat deze sluiting normaal gezien nog zal duren tot 13 december 2020;
Gelet op het feit dat de overheid via ministerieel besluit van 1 november 2020 een reeks nieuwe
maatregelen heeft ingevoerd om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, o.a. dat vanaf
maandag 2 november 2020 de ondernemingen en verenigingen die niet-essentiële goederen
aanbieden aan consumenten gesloten moeten zijn voor het publiek, normaal gezien nog tot 13
december 2020.
In het Ministerieel Besluit staan ook een aantal uitzonderingen van winkels die mogen open blijven:
het gaat voornamelijk om winkels die in hoofdzaak essentiële goederen aanbieden. Verder staan in
het Ministerieel besluit ook een aantal diensten die als essentieel worden beschouwd, zij mogen ook
hun diensten blijven aanbieden tijdens deze tweede lockdown.
Gelet op het feit dat winkels en diensten wel hun activiteiten kunnen voortzetten via levering of via een
systeem op afspraak om vooraf bestelde goederen te laten ophalen;
Gelet op het feit dat de klanten dan wel het aanbod moeten kennen van de handelszaken en dat dit
betekent dat men online moet aanwezig zijn;
Gelet op het feit dat tijdens deze tweede lockdown de ‘online shift’ nog een stuk harder gaat toeslaan.
De eindejaarmaanden november en december betekenen voor veel sectoren een topperiode qua
omzet. Dankzij sociale media kunnen deze handelaars in contact blijven met hun klanten.
Sinds de vorige lockdown is het duidelijk dat sociale media niet alleen online marketingkanalen, maar
ook online verkoopkanalen (kunnen) zijn;

Gelet op het feit dat de oproep #winkelhier en #kooplokaal luider klinkt dan ooit in tijden waar grote
ketens en online marketing machines heel actief en zelfs pusherig overkomen;
Het stadsbestuur van Wervik wil de getroffen handelaars helpen om online aanwezig te zijn en keurt
daarom volgend reglement goed:
Het stadsbestuur van Wervik wil de getroffen handelaars helpen om online aanwezig te zijn en
keurt daarom volgend reglement unaniem goed.
Artikel 1 : Definities
Voor de toepassing van dit reglement verstaan we onder:
Handelszaak:
Elke onderneming, dewelke hoofdzakelijk strekt tot de uitoefening van een kleinhandel, die
rechtstreeks in contact staat met het publiek voor de verkoop van goederen en/of levering van
diensten. De commerciële onderneming is gevestigd in lokalen toegankelijk voor het publiek. De
commerciële onderneming is bovendien dagelijks geopend tijdens de gebruikelijke openingsuren, met
uitzondering van de wekelijkse rustdag. De activiteit moet zichtbaar zijn vanaf de straat.
Handelaar:
De uitbater-, natuurlijke of rechtspersoon van de handelszaak zoals hiervoor bepaald.

Artikel 2 : Doel
De premie ‘lokaal en digitaal’ heeft tot doel de handelaars een premie toe te kennen voor hun
inspanningen die zij doen om online aanwezig te zijn.

Artikel 3 : Premie
Binnen de perken van het in de begroting voorziene krediet verleent de stad Wervik een premie ‘lokaal
en digitaal’.
Deze premie bestaat uit een terugbetaling van de kosten van 50% van het factuurbedrag excl. BTW
met een maximum van:
- €1.000,00 voor handelszaken die investeren in een nieuwe webshop;
- €500,00 voor handelszaken die een nieuwe website lanceren;
- €500,00 voor handelszaken die zich laten begeleiden voor hun sociale media-kanalen door
een professionele dienstverlener;
Reguliere kosten voor een bestaande website of webshop worden niet aanvaard.
Artikel 4 : Beperkingen
§1. De dossiers worden behandeld a rato van indiening en tot uitputting van het goedgekeurde
krediet. De datum waarop het aanvraagformulier wordt ontvangen geldt als datum van indiening.

Artikel 5: Aanvraagdossier
§ 1. Een aanvraag tot het bekomen van de subsidie dient bezorgd te worden aan de dienst economie
van de stad Wervik.
§2. De aanvraag dient de volgende documenten te bevatten om ontvankelijk te zijn:
1) het behoorlijk ingevulde en door de aanvrager ondertekende aanvraagformulier.
aanvraagformulier kan bekomen worden bij de dienst economie;
2) een gedetailleerde omschrijving van uitgevoerde zaken;

Dit

3) een kopie of kopieën van de rechtsgeldige facturen, op naam van de aanvrager.
Artikel 6: Berekening subsidie
§1. Het feitelijke subsidiebedrag wordt berekend op basis van de voorgelegde en aanvaarde facturen,
exclusief BTW.
§2. Sommige facturen kunnen (gedeeltelijk) geweigerd worden omdat de werkzaamheden waarop ze
betrekking hebben niet in aanmerking komen. Daarom is het belangrijk dat de aanvrager op de
facturen aanduidt welke werken in aanmerking komen. Facturen die onduidelijk zijn of waarvan niet af
te leiden valt over welke werken het precies gaat worden onontvankelijk verklaard
Artikel 7: Geldigheidsduur
§1. Dit reglement treedt in werking op 2 november 2020 is geldig tot en met 31 december 2020.
§2. Geldige aanvragen tot uitbetaling kunnen aanvaard worden tot en met 30 januari 2021
§3. Enkel facturen met een factuurdatum van de periode tussen 2 november 2020 en 31 december
2020 worden terugbetaald.

Artikel 8: Sancties
§ 1. Het college van burgemeester en schepenen zal de terugvordering van de premie eisen,
- indien deze toegekend en uitbetaald werd op basis van onjuiste gegevens of valse verklaringen
afgelegd met het oog op het onrechtmatig genieten van de subsidie
- indien de wettelijke verplichtingen niet worden nageleefd.
- wanneer achteraf blijkt dat de subsidie niet aangewend wordt voor het doel waarvoor ze werd
toegekend.
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