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Voorstel van beslissing: eenmalige steunmaatregel voor de horeca 

Toelichting 
 
Onze gemeente telt verschillende horecazaken die een belangrijke rol spelen in het lokale sociale en 
maatschappelijke leven. Als gevolg van de corona-pandemie zijn deze zaken, op bevel van de overheid, al 
verscheidene maanden gesloten. De economische gevolgen die deze horecazaken daarvan ondervinden, zijn 
momenteel niet ten volle in te schatten. Dat die gevolgen ingrijpend kunnen zijn, staat wel vast.  
Horeca Vlaanderen trekt aan de alarmbel: 46% van de horecazaken geeft aan dat als er niets verandert, de 
zaak binnen vandaag en hooguit twee maanden definitief moet sluiten, 40% overleeft momenteel door het 
aanspreken van het eigen spaargeld en 37% put uit de bedrijfsreserves. Slechts 20% redt het nog met de 
huidige steunmaatregelen.  
Daarnaast trok ook Horeca Meetjesland recentelijk aan de alarmbel, meer bepaald in het Laatste Nieuws van 
februari ll. Uit dat artikel bleek dat de horeca dringend bijkomend steunmaatregelen vraagt aan de 
gemeentebesturen uit vrees voor massale faillissementen.  
 
Het zou zeer spijtig zijn indien bijvoorbeeld het ‘lokale café’ dat onmiskenbaar deel uitmaakt van onze Vlaamse 
cultuur de langdurige sluiting niet zou overleven. Met onderstaande steunmaatregel hopen we dat na de 
corona-pandemie de horeca in onze gemeente opnieuw voluit zijn sociale en maatschappelijke rol zal kunnen 
vervullen. 
 
Gelet op: 

 
- Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 
- De financiële toestand van onze gemeente 
- De gemeenteraadsbeslissing d.d. 27 augustus 2020 waarbij de uitwerking van het gemeentelijk 

relanceplan Corona, met daarin een buffer van 60.000 euro voor toekomstige kosten, werd 
goedgekeurd 

- Het feit dat de Horeca als eerste sector gesloten werd op 19 oktober 2020 en tot op heden geen reëel 
zicht op heropening heeft 

- De rol van de Horeca in het sociaaleconomisch weefsel van onze gemeente 
 
 
Vraagt de Vlaams Belang-fractie aan de gemeenteraad van Assenede te beslissen tot eenmalige toekenning 
van volgende steunmaatregel voor de Horeca. 
 
 
Voorstel van beslissing 
 

Artikel 1 

De gemeente Assenede wenst de lokale horecaondernemers een eenmalige premie toe te kennen van 500 
euro. 

 

 



 

Artikel 2 

Om in aanmerking te komen, dient de horecazaak in bedrijf te zijn sinds 19 oktober 2020 en gelegen te zijn op 
het grondgebied van de gemeente Assenede. Onder horecazaak wordt verstaan een drank- of eetgelegenheid 
met een inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen. 

 

Artikel 3 

De premie wordt uitgekeerd in gemeentelijke aankoopbons: Cadoza-bon. 

 

Artikel 4 

Aangezien de in aanmerking komende horecazaken gekend zijn, gebeurt deze tegemoetkoming automatisch. 

 

Artikel 5 

De gemeenteraad belast het college van burgemeester en schepenen met de praktische uitvoering van deze 
beslissing die tevens wordt bekend gemaakt via de gemeentelijke website, gemeentelijke facebookpagina en 
het gemeentelijk infomagazine “De Belleman”. 
 
 
 


