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Mondelinge vragen
De h. Cools: mogelijke gemeentelijke ondersteuning voor de Horecasector en de nachtwinkels.
De h. Cools geeft aan dat de federale maatregelen van 16 oktober om de verspreiding van het
coronavirus in België tegen te gaan een grote impact heeft op bepaalde economische sectoren zoals de horeca
(één maand sluiten) en nachtwinkels (avondklok vanaf middernacht, verbod op de verkoop van alcohol na 20 u.).
Ze kunnen genieten van enkele steunmaatregelen van de federale en gewestelijke regering. Zal het college
specifieke ondersteuning voorstellen, via een compensatiepremie voor de onroerende voorheffing of voor een
twaalfde van de jaarlijkse belasting op nachtwinkels?
De h. Cohen: ondersteuning van de horecasector.
De h. Cohen geeft aan dat het overlegcomité beslist heeft om restaurants en bars te sluiten. Hij wil zich
niet uitspreken over de gepastheid van de maatregel maar wil de gevolgen hiervan wel onder de aandacht
brengen. In Ukkel zijn talrijke bars en restaurants die gedurende een maand geen inkomsten zullen hebben en zij
hebben hun wanhoop in de media laten blijken omdat er faillissementen dreigen te komen. Verschillende
restaurants hebben aan de h. Cohen gemeld dat zij vrezen deze crisis niet te overleven. Alles moet in het werk
gesteld worden om deze sector te redden. Hij feliciteert schepen Delwart voor de organisatie van een digitale
oplossing om afhaalmaaltijden te bestellen. Overweegt het college nog andere hulp voor Ukkelse bars en
restaurants? Zal dit gebeuren via bijkomende premies, horecacheques of andere maatregelen?
Schepen Delwart bevestigt dat de horecasector wanhopig is. Ook andere handelszaken worden hierdoor
getroffen. Sinds het begin van de pandemie hebben verschillende overheden steunmaatregelen voor deze sector
gezocht. De gewestelijke regering heeft maatregelen voorzien via staatssecretaris Barbara Trachte. De federale
regering heeft geopteerd voor de verdubbeling van het overbruggingsrecht en RSZ-vrijstellingen.
Een gemeentelijke premie is verwaarloosbaar t.o.v. deze federale en gewestelijke steun. De sector moet
zich in de eerste plaats tot deze overheden richten om faillissementen te vermijden. Door de organisatie van
afhaalmaaltijden kan een zeker omzetcijfer behouden blijven. De dienst heeft deze namiddag een virtueel
seminarie ("webinaire") georganiseerd in samenwerking met het Agence digitale solidaire om restauranthouders
te helpen bij hun online zichtbaarheid of om ze online te krijgen.
Het platform "mymarket.brussels" wordt momenteel omgevormd tot een online verkoopplatform voor
Ukkelse restauranthouders die dit zouden wensen.
Voor een eventuele toekenning van een bijkomende premie zal de schepen de impact van de huidige
premie analyseren.
De communicatie moet verbeterd worden omdat er nog maar weinig aanvragen werden ingediend bij het
bestuur.
De berekeningen door het bestuur hebben echter aangetoond dat, voor de meeste restauranthouders, de
hulp beperkt zou zijn tot het plafond, voorzien voor de premie, zelfs met de toevoeging van een maand
vrijstelling.
Er moet een globaal steunplan voor de horeca komen.
Voor de nachtwinkels onderzoekt de juridische diensten of zij vroegere openingsuren kunnen krijgen.
De handelscheques zijn ook geldig voor de horecasector.
De gewestelijke dienst Brussel Economie en Werkgelegenheid heeft premies toegekend voor de creatie
van een databank om informatie beter te verspreiden onder de handelaars.
De algemene vergadering van vzw Promotion du commerce (voorzien in november) zal de toestand
analyseren.
De h. Cools vindt dat er meer over geïnformeerd moet worden omdat veel handelaars geen kennis
hebben van de steunmaatregelen waarop ze recht hebben.

