Subsidiereglement voor corona-gerelateerde aankopen en aankopen voor verfraaiing door
horecazaken

Artikel 1 – Doel
•

•

De coronapandemie heeft de horeca hard getroffen. Sinds 19 oktober zijn de cafés en
restaurants op bevel van de federale overheid verplicht gesloten. Op basis van de
beslissing van het overlegcomité van 14 april is het de intentie op 8 mei te heropenen.
Met de heropening in zicht wensen meerdere zaken te investeren of aankopen te doen
om ofwel de zaak coronaproof te maken, of om het interieur op te frissen.
De stad onderschrijft deze positieve intenties en wenst de zaken, waar de klemtoon
ligt op de beleving van het ter plaatse nuttigen van eten of drinken, na deze lange
sluitingsperiode te ondersteunen. Deze zaken werden immers het ergst getroffen.
Zaken waar het afhaalprincipe domineert vallen buiten de scope van het reglement.

Artikel 2 – Definities
•
•

•

Ondersteuning
De financiële steun die wordt verstrekt vanuit Stad Roeselare aan lokale horecazaken.
Degustatieruimte
De ruimte waar gasten ter plaatse eten of drinken kunnen nuttigen. De ruimte is
minimaal twee derde van de oppervlakte van het zaak.
Afhaal
De handelszaken waar klanten de voedingswaren bestellen en komen afhalen of aan
huis laten leveren. Indien men ter plaatse kan nuttigen dient de ruimte te
beantwoorden aan de voorwaarden van een degustatieruimte.

Artikel 3 – Voorwaarden
•

•
•
•
•

De subsidie kan enkel verkregen worden bij aankopen van of investeringen in coronagerelateerde zaken zoals het plaatsen van dispensers, het plaatsen van
tussenschermen, het uitwerken van een online systeem voor bestellingen,
aanpassingen in de ventilatie… of aankopen voor of investeringen in verfraaiingen van
de zaak in brede zin, zoals renovaties, aankoop (terras-)meubilair, terrasinrichting,
buitenverlichting en -verwarming…
De subsidie wordt enkel uitgereikt aan zaken die op basis van hun NACE-code kunnen
aantonen dat ze horeca zijn en/of in het bezit zijn van een horecavergunning.
De investeringen of aankopen dienen te gebeuren tussen 1 april 2021 en 1 augustus
2021. De aankoopdatum op de factuur dient als bewijs.
Er kan één subsidie per uitbatingsadres en/of BE-nummer worden toegekend.
Enkel horecazaken waarvan het uitbaten van een degustatieruimte een dominante
activiteit is, komen in aanmerking voor deze subsidie. De Stad Roeselare behoudt zich
het recht om dit te verifiëren tijdens een plaatsbezoek.
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•
•

Enkel horecazaken met een exploitatie op het grondgebied van Roeselare komen in
aanmerking voor deze subsidie.
De ontvanger van de subsidie doet maximale inspanningen om de investeringen of
aankopen voor zover als mogelijk bij Roeselaarse ondernemers/handelaars te
plaatsen.

Artikel 4 – Bedrag subsidie
•

Het bedrag wordt vastgesteld op 66,66% van de totale kostprijs van de investeringen
of aankopen (exclusief BTW) met een maximum van € 1500.

Artikel 5 – Aanvraagprocedure
•

•

De subsidie kan enkel aangevraagd worden door invulling van het voorziene online
aanvraagformulier op de stadswebsite www.roeselare.be bij het luik ‘ondernemen’.
Na invulling en ondertekening dient het formulier samen met kopieën van de nodige
facturen voor 1 oktober 2021 terug te worden bezorgd aan de dienst Economie of
doorgemaild naar economie@roeselare.be.
Indien een subsidieaanvraag wordt ingediend waarbij het aanvraagformulier niet of
niet volledig is ingevuld en/of waarbij de nodige stukken ontbreken, zal de aanvraag
als onontvankelijk worden afgewezen.

Artikel 6 – Uitbetaling
•
•

De subsidie wordt definitief vastgesteld op voorlegging van de betaalde facturen.
De subsidie wordt uitbetaald op het rekeningnummer zoals vermeld op het
aanvraagformulier nadat de aanvraag als ontvankelijk werd geregistreerd.

Artikel 7 – Controle
•

•

In toepassing van de wet van 14 november 1983, betreffende de toekenning en
aanwending van subsidies, is de begunstigde van de subsidie ertoe gehouden:
▪ De stad toe te laten voor zover als nodig de echtheid van de gegevens van de
subsidieaanvraag te controleren en hieromtrent inlichtingen in te winnen met
alle middelen die zij daaromtrent nodig acht.
▪ De subsidie uitsluitend aan te wenden voor het doel waarvoor zij werd
toegekend.
▪ Elke daartoe gemachtigde afgevaardigde van het stadsbestuur toe te staan om
eventueel ter plaatse de aanwending van de toegekende subsidie te
controleren.
Bij niet-naleving van die bepalingen kan het stadsbestuur overgaan tot de gehele of
gedeeltelijke terugvordering van de betrokken subsidie, alsook de toekenning van
nieuwe subsidies opschorten.
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Artikel 8 – Betwistingen/beroep
•

Alle betwistingen over de toepassing van dit reglement worden beslecht door het
College van Burgemeester en Schepenen.
Betwistingen moeten binnen één maand na kennisgeving van de beslissing over de
toekenning van de subsidie aan de subsidieaanvrager per aangetekende brief of afgifte
tegen ontvangstbewijs gericht worden aan het College van Burgemeester en
Schepenen, Botermarkt 2, 8800 Roeselare. De postdatum of datum op het
ontvangstbewijs gelden als bewijs.

Artikel 9 – Inwerkingtreding
•

Dit reglement treedt in werking vanaf haar goedkeuring door de gemeenteraad.
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