
 

VOLGNUMMER 17 

 Blankenberge, 18/05/2020 

Betreft : Voorstel van raadsbesluit ivm de maatregelen die het lokaal bestuur            
moet treffen om de impact van de Corona-crisis op de KMO’s en middenstand             
enigszins te milderen, gemeenteraad van 26 mei 2020. 

Aanvraag Open Vld Blankenberge om, in overeenstemming met artikel 21 van het            
decreet lokaal bestuur en in overeenstemming met artikel 3§2 van het huishoudelijk            
reglement van de gemeenteraad van Blankenberge, een punt aan de agenda toe te             
voegen. 

 

Toelichting: Het is steeds duidelijker aan het worden dat de kleine en middelgrote             
ondernemingen het economische kind van de rekening zijn in deze vreselijke crisis.            
In onze stad, die vooral op de dienstensector draait, zijn dat in eerste plaats het               
handelsapparaat en de Horeca. Als we niet willen dat er tegen, en ook zelfs nog na,                
de zomer heel wat zaken sluiten om nooit meer terug te keren dan zal het lokaal                
bestuur belangrijke inspanningen moeten leveren om hen te helpen het hoofd boven            
water te houden.  

Als die handels- en horecazaken verdwijnen, zal het trouwens niet enkel die            
bepaalde KMO zijn, of die bepaalde lokale ondernemer zijn die getroffen zal worden.             
Ook heel het personeelsbestand komt dan in de kou te staan. Een sociaal bloedbad              
dreigt dus ook in onze stad als we niet adequaat ingrijpen. 

In de meeste gevallen zijn het de vaste maar ook nieuwe uitzonderlijke kosten die in               
deze lockdown bedreiging nummer één zijn van de uitbatingen. De genomen           
maatregelen waarbij de stad haar taksen en concessies gedurende deze crisis niet            
zou innen, hebben wij in maart al in hun belang gevraagd en hebben we gelukkig ook                
realiteit zien worden. Wij denken echter dat we nog een stapje verder moeten gaan. 

De maandelijkse huren doen velen de spreekwoordelijk das om nu er geen tot veel              
minder inkomsten zijn. De stad zou die huur voor de duur van de crisis kunnen               
helpen betalen. Sommige brouwerijen-eigenaars van Horecazaken hebben hun huur         
laten vallen maar anderen hebben dat geluk dan weer niet. 
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Wij willen dit te stimuleren. Laat de stad gedurende deze crisis tot maximaal de helft               
van de handelshuur subsidiëren. Uiteraard komt solidariteit van twee kanten. Dus           
moet er een oproep komen naar de eigenaars om de huur kwijt te schelden of te                
verminderen voor diezelfde duur. Ook na de crisis zal ondernemen geen evidentie            
zijn. Mensen zullen niet geneigd zijn nieuwe risico’s te nemen. Beter           
huurders-handelaars nu helpen overeind blijven dan er in 2021 en volgende jaren            
geen meer te vinden. 

Ook voor de uitzonderlijke aanpassingen die moeten gedaan worden in de           
handelszaken verdienen onze handelaars, uit welke sector dan ook, een duwtje in de             
rug. Hier stellen wij voor dat zijn op basis van aangetoonde kosten de helft van de                
investering terug zouden kunnen krijgen van de stad. Net op een moment dat er              
niets, maar dan ook niets binnenkomt en cash genereren belangrijk is, vraagt heel             
het social distancing verhaal om bijkomende uitgaven. Ons stadsbestuur moet van           
die uitgaven 50% en tot maximaal €7500 euro terugbetalen om zo terug wat zuurstof              
in de ondernemingen steken. Ook de provincie doet op initiatief van de liberale             
gedeputeerde Sabien Lahaye-Battheu een gelijkaardige inspanning. Als we die         
kunnen combineren, nemen we een zorg weg bij de Blankenbergse ondernemer. We            
zien ook verschillende initiatieven van hogere overheden die zowel besturen als           
ondernemers financieel ondersteunen en toerisme willen aanzwengelen. De stad laat          
die best in kaart te brengen en breed communiceren via de dienst lokale economie. 

Open Vld fractie - voorstellen van raadsbesluit: 

● Artikel 1: De gemeenteraad geeft opdracht aan het college van burgemeester 
en schepenen om de actoren (huurders-verhuurders) van het Blankenbergse 
handelsapparaat samen rond tafel te brengen en voor maximaal de helft van 
het bedrag tussen te komen dat verhuurders afdoen van hun handelshuren. 

● Artikel 2: De gemeenteraad geeft opdracht aan het college van burgemeester 
en schepenen om investeringen die ondernemingen ‘corona-proof’ moeten 
maken financieel te ondersteunen met een subsidie van maximaal de helft van 
het bedrag, en maximaal €7500, van de gemaakte kosten. Dossiers kunnen 
ingediend worden vanaf 15 juni 2020. 

Kathy Kamoen - Raadslid Open Vld Blankenberge 
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