Schriftelijke vraag over - Coronavirus - steun aan economische actoren in Watermaal-Bosvoorde
Geachte Mevrouw de Schepen,
De bijna volledige lockdown, hoewel hoognodig voor de gezondheidsredenen die we kennen in de strijd
tegen het Coronavirus, heeft gevolgen voor de economische actoren en met name voor de meest
kwetsbare. Een crisis van een ongekend geweld, voor lokale winkeliers, tuinders maar ook morgen voor
hun leveranciers, die zich snel zou kunnen omzetten in een werkgelegenheidscrisis.
De winkeliers van onze mooie gemeente, die het al vóór de crisis moeilijk hadden, ontkomen niet aan
deze constatering. Daarbij denk ik met name aan de wijken van de aartshertogen, de Dries en natuurlijk
het Keymplein en zijn galerie, ooit gevuld met bloeiende winkels. Winkels op het plein die, zo men zich
moet herinneren, nog een werf moeten ondergaan als geschenk voor de heropening.
Maar vandaag de dag, in het licht van de crisis die we meemaken, rijst onvermijdelijk de vraag naar de
toekomst, of zelfs naar het pure en eenvoudige voortbestaan van deze handelaars en zelfstandigen. Mijn
vragen, Mevrouw de Schepen, zijn dan ook als volgt:
 De federale regering en het Brusselse Gewest werken aan economische steunmaatregelen,
Wat doet de gemeente?


Is de gemeente van plan een steunplan op te stellen voor lokale economische actoren in
moeilijkheden? en welke concrete maatregelen denkt de gemeente te nemen om hen te
steunen?
Een voorbeeld; overweegt u om de gemeentelijke belastingdruk ten laste van de economische
actoren te verminderen, zelfs vrijstellen van bepaalde commerciële belastingen of retributies ?



Bent u ook van plan de huurprijzen van commercieel vastgoed van de gemeente of van het
Grondbedrijf te bevriezen?



Bent u van plan om apothekers en voedingshandelaars te helpen zich te beschermen?
Namelijk door de aankoop van plexiglas?



In welke mate hebt u de bedrijven begeleid die geen aan huis leverings- of “takeaway” dienst
hadden ?



Tot slot, sommige handelaars hebben een bederfelijke voorraad, hebt u al kunnen
communiceren met hen om te zien wat er mee gedaan kan worden?

Dank u bij voorbaat voor uw antwoorden en zorg goed voor uzelf.
Alexander Dermine,
Groepsleider DéFI in Watermaal-Bosvoorde

Antwoord:

Geacht Raadslid,
Dank u voor uw schriftelijke vraag.
Toen de Premier op donderdagavond 12 maart de lockdownmaatregelen aankondigde, heeft de
gemeente zich sterk gemobiliseerd om de handelaars getroffen door de Covid-19-crisis te steunen.
Vanaf de volgende ochtend werden de inspanningen geconcentreerd op de informatie en de
communicatie met en voor de handelaren. Of het nu per e-mail zij, via de gemeente website of via de
sociale netwerken, de gemeente wilde de maatregelen verduidelijken door middel van beelden en
teksten die essentiële informatie voor hen bevatten. Er is ook een telefonische permanentie opgezet om
vragen van handelaars te beantwoorden.
Vanaf vrijdag 13 maart publiceerde de gemeente Watermaal-Bosvoorde als één van de eerste
gemeenten een lijst met horecagelegenheden die leveringen en afhaalmaaltijden aanboden. Er werd een
e-mail gestuurd naar alle handelaars met de uitnodiging om zich bij deze lijst aan te sluiten en er werd
een oproep gepubliceerd op sociale netwerken. Deze lijst werd op grote schaal geraadpleegd en gedeeld
op de sociale netwerken, op de website van de gemeente, maar ook aangekondigd aan alle inwoners via
de verspreiding van huis-aan-huis, posters op de gemeente- en de burgerborden. Deze lijst werd in een
tweede fase aangevuld door de tuinders en niet-essentiële bedrijven die leveringsdiensten uitvoeren.
De gemeente heeft zeer snel een decreet aangenomen dat aan de voedingswinkels toelaat 7 dagen per
week open blijven om degenen die dat willen de gelegenheid te geven hun winkels vaker te bezoeken.
De gemeente bood de apotheken gratis aan het op maat maken en plaatsen van plexiglas schermen aan.
Voor de andere winkels bood de gemeente beschermende plastic vizieren aan. Deze werden door de
gemeente gefinancierd en vervaardigd door een inwoner met zijn 3D-printer.
Het College heeft de vrijstelling van de belasting op kantoorruimte aangenomen voor kantoren met een
oppervlakte van minder dan 300 m² die gedwongen werden hun activiteiten geheel of gedeeltelijk te
staken. Ter informatie: er bestaan geen andere belastingen voor winkels, bijvoorbeeld op de terrassen
of de uithangborden.
Daarnaast heeft de Raad de mogelijkheid geboden om de huur van de door de COVID-19-crisis getroffen
bedrijfsruimten die tot de gemeente behoren, uit te stellen.
Vanaf de aankondiging van de gewestelijke en federale steunmaatregelen voor handelaars en bedrijven,
informeerde de gemeente alle handelaars via verschillende kanalen: website, e-mails, sociale netwerken
maar ook via de telefoon. Inderdaad, de dienst van het economische leven belde alle handelaars die
geen e-mailadres hadden om hun hulp aan te bieden in de procedure voor het aanvragen van
schadevergoeding en stelde de Digitale Openbare Ruimte ter beschikking van degenen die geen
internettoegang hadden om hun aanvraag online in te vullen.
Als aanvulling heeft de gemeente, het Volmachtsbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr.
2020/003 betreffende de werking van de gemeentelijke organen in het kader van de gezondheidscrisis
COVID-19, 2 nieuwe belangrijke maatregelen genomen om de handelaars te ondersteunen:
1) De toekenning van een forfaitaire vergoeding aan handelaars die gedwongen en verplicht zijn
hun activiteiten geheel of gedeeltelijk te staken, voor een bedrag van 30-40€/dag vanaf 14 april

2020 en voor een termijn die afloopt op 14 mei 2020, te verlengen met verhogingen van 30
dagen zolang de crisis aan de gang is.
2) De uitgifte van lokale handelsvouchers om het herstel van de lokale economie te ondersteunen.
Tot slot blijven we regelmatig in contact met de verschillende overheidsniveaus, Hub Brussel, het kabinet
van de staatssecretaris voor Economische Transitie en de schepenen van handel van andere gemeenten
om van gedachten te wisselen over de verschillende maatregelen en initiatieven. In voortdurend contact
met de handelaars staat de gemeente ter beschikking om hen te informeren en op hun vragen te
antwoorden, om hen zo goed mogelijk te ondersteunen in de verschillende procedures en initiatieven te
nemen ter bevordering van de lokale handel.
Ik dank u voor uw interpellatie

Hang NGUYEN

