PROVINCIE WEST-VLAANDEREN
STAD WERVIK
UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE BESLISSINGEN VAN DE
GEMEENTERAAD
Zitting van 4 mei 2021
Aanwezig :

Afwezig :
Verontschuldigd :

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

Agendapunt: Verlenging van de geldigheidsduur van de horecabon - goedkeuring.
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
De gemeenteraad heeft op 24 november 2020 beslist om aan ieder gezin op het grondgebied een
horecabon te schenken.
De horecabon, met een waarde van 8 euro, werd gedrukt op stevig karton en in het midden van de
Waarheen januari 2021 geniet.
Alle horecazaken werden aangeschreven om te vragen wie zou deelnemen, net als de verenigingen
met een permanente en publiek toegankelijke café-uitbating.
De bon kan ingeruild worden bij 31 horecazaken en bij 4 verenigingen.
De bon kan ingeruild worden van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021.
De horecazaken hebben nadien nog één maand de tijd om de bonnen binnen te brengen, zodat de
stad hen dan kan uitbetalen.
De nodige financiële middelen (40.000 euro) zijn voorzien in het budget 2021 (ACT-162 -0500-0061430070).
De horeca gaat normaal gezien – volgens eerdere aankondigingen van het Overlegcomité – ten
vroegste terug open op 01 mei 2021, op voorwaarde dat de cijfers over de besmettingen in gunstige
zin evolueren.
Het is nog niet bepaald wanneer de café-uitbatingen van de verenigingen terug zullen kunnen openen.

Verwijzend naar eerdere beslissingen:
-

Beslissing van het College van burgemeester en schepenen van 9 november 2020 om een
horecabon in te voeren.

-

Beslissing van de Gemeenteraad van 24 november 2020 om een horecabon in te voeren.

-

Beslissing van het College van burgemeester en schepenen van 22 maart 2021 om de
geldigheid van de horecabon te verlengen tot 31 december 2021.

BESLUIT, unaniem :
Artikel 1:
De Gemeenteraad beslist om de geldigheidsperiode van de horecabon te verlengen tot 31 december
2021. Na 31 december 2021 hebben de horecazaken en de verenigingen nog één maand de tijd (tot
31 januari 2022) om de bonnen binnen te brengen, zodat de stad deze dan aan hen kan uitbetalen.
Artikel 2:
De nodige financiële middelen (40.000 euro) zijn voorzien in het budget 2021 (ACT-162 -0500-0061430070).
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