Schriftelijke vraag gesteld door de heer Hacken: Aangekondigde maatregelen voor de
handelaars in het kader van de coronacrisis
Geachte heer Burgemeester,
Wij hebben ter info een brief ontvangen, gericht aan de handelaars, waarin ze worden
geïnformeerd over een aantal nuttige gemeentelijke maatregelen om hen te helpen deze crisis
zo goed mogelijk te doorstaan.
Mijn vraag heeft betrekking op het feit dat deze maatregelen niet op de agenda van de
Gemeenteraad van deze maand staan, hoewel ze volgens mij allemaal door de Raad moeten
worden goedgekeurd.
Kunt u mij toelichting geven en mij vertellen of bepaalde maatregelen (en welke) enkel een
beslissing van het College vereisen?
Ik dank u voor uw antwoorden.
Laurent Hacken

Antwoord van de heer Spapens:
Geacht gemeenteraadslid,
Ik dank u voor uw vraag.
Ter herinnering, het gaat om de volgende maatregelen:
1) Fiscaliteit 2020: afschaffing van de gemeentebelastingen voor winkels en horecazaken die
moesten sluiten als gevolg van de regeringsmaatregelen. De belastingen op uithangborden
(voor handelszaken die moesten sluiten) en terrassen worden in 2020 niet ingekohierd.
2) Betaling van de belastingen 2019: Er zal een bijkomende betalingstermijn van 6 maanden
worden toegekend voor de betaling van de belastingen van het jaar 2019.
3) Communicatie: een gemeentelijk oproepnummer wordt voorbehouden aan de handelaars
(02/370.22.36) en er is ook een gewestelijk nummer (1819).
4) Er wordt een officiële affiche met de voorzorgsmaatregelen (fysieke afstand, maximum
aantal personen in de winkel, ...) verdeeld aan de handelaars die opengaan.
5) Dankzij samenwerking tussen Citydev en de Brusselse Cityfabs kunnen we aan de handelaars
de plaatsing van beschermend plexiglas tegen kostprijs aanbieden.
6) Bevordering van de lokale handel: tijdens de lockdown worden lokale commerciële
initiatieven in de kijker geplaatst op de gemeentewebsite (www.vorst.brussels). Een
dynamische lijst van restaurants en bedrijven die aan huis leveren, wordt gedurende deze
periode up-to-date gehouden.

7) Er wordt de mogelijkheid geboden om markeringen te komen aanbrengen voor de
handelszaken, zodat klanten de social distancing kunnen naleven.
Deze maatregelen werden u toegezonden om u op de hoogte te houden. Wij hebben het punt
niet op de agenda van de gemeenteraad gezet omdat de maatregelen, met uitzondering van de
niet-inkohiering van belastingen, geen goedkeuring van de gemeenteraad vergden.
We zullen op een volgende raadsvergadering een update geven over deze specifieke
maatregel.

