Reglement en voorwaarden indiening –
Premies 2018 comfortverhogende diensten
De gemeente verleent voor het dienstjaar 2018 een premie aan ondernemers die op een creatieve
wijze comfortverhogende diensten aanbieden voor de Brasschaatse handelaars en hun klanten.
De premie kan worden aangevraagd door alle ondernemers die een projectvoorstel indienen waarvan
kan worden aangetoond dat deze op het grondgebied van Brasschaat het comfort van de aanwezige
handelaars verhoogt en welke een positieve bijdrage kan leveren aan de belevenis van winkelen in
Brasschaat. Elke kandidaat wordt uniek geïdentificeerd door haar ondernemingsnummer. Elke
kandidaat kan slechts één premie aanvragen per oproepronde.
De comfortverhogende dienst kan enkel worden aangevraagd voor een project dat zijn
werkingsgebied het eerste kalenderjaar hoofdzakelijk op het grondgebied van Brasschaat kent en niet
in een buurgemeente. Na afloop van het eerste kalenderjaar mag deze activiteit verder worden
uitgebreid behoudens de actie een dermate succes heeft en de aanvrager de premie terug betaalt a
rato van de verhouding van het aantal overgebleven kalendermaanden ten opzichte van de eerste
twaalf kalendermaanden.
De premies zullen worden toegekend door het college van burgemeester en schepenen op basis van
een beoordeling van een professionele jury welke zich zal uitspreken over het ingediende project. De
jury zal bestaan uit de schepen van lokale economie, het afdelingshoofd lokale economie, een
afgevaardigde van Unizo en een afgevaardigde van het Zakelijk Netwerk van Brasschaat.
Het gemeentebestuur voorziet in twee oproepen per jaar voor een kandidatuurstelling. Een eerste
oproep wordt georganiseerd in de periode januari tot en met mei en een tweede periode wordt
georganiseerd in de periode van juni tot en met oktober. Per oproep wordt een maximum budget aan
premies voorzien van 5.000 euro. Per oproep worden maximaal twee laureaten geselecteerd welke
elks een premie toegewezen krijgen van 2.500 euro.
Een kandidaat die niet weerhouden is als laureaat mag in de volgende oproepronde opnieuw een
aanvraag indienen.
In geval er in de eerste oproep onvoldoende aanvragen zijn of na beoordeling minder dan twee
geschikte laureaten, mag het overschot van het budget mee in aanmerking worden genomen voor de
tweede oproep van het jaar. Evenwel blijft het totaal van premies voor het gehele jaar bepaald op
10.000 euro, behoudens het beschikbare budget wordt gewijzigd middels een apart
gemeenteraadsbesluit op basis van een gemotiveerd voorstel van het college van burgemeester en
schepenen.
Voor de aanvang van een nieuwe oproepronde zal deze uitvoerig worden gecommuniceerd op de
gemeentelijke website, de Parkbode, een aankondiging in de Brasschaatse film, het forum lokale
economie en aan de voorzitters van de verenigingen van de plaatselijke middenstanders van
Brasschaat.
De kandidaten kunnen ten vroegste 14 dagen na het communicatiemoment hun aanvragen indienen
en ten laatste 3 maanden na de aangekondigde startdatum van de oproep.
De premie mag worden gecumuleerd met andere premies van het gemeentebestuur voor
ondernemers en handelaars.
Elke kandidaat kan per oproepronde één project indienen.
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Een aanvraag wordt als ontvankelijk beschouwd indien:
•
De aanvraag vergezeld is van een korte toelichting van het voorgestelde project en de
wijze waarop de kandidaat deze wil implementeren op grondgebied Brasschaat.
•
Een beschrijving toegevoegd is van de bijdrage die het project zal leveren aan het
verbeteren van het comfort van de Brasschaatse handelaars en hun klanten.
•
Een concreet financieel plan toegevoegd is op maat van gemeente Brasschaat waaruit de
investeringen van de ondernemer blijken. Wederkerende kosten worden niet in
aanmerking genomen.
•
Een ondertekende engagementsverklaring toegevoegd is waarbij de kandidaat:
•
Zich verbindt om de implementatie van het project binnen de zes maanden na
toekenning van de premie te realiseren.
•
Toelating geeft aan de gemeente om de gevraagde foto’s mee te mogen
verwerken in de promotie van deze premie.
•
Uitdrukkelijk akkoord gaat dat het voorgestelde project hoofdzakelijk zal worden
gerealiseerd op het grondgebied van Brasschaat (en niet in een buurgemeente)
gedurende het eerste kalender jaar.
•
Uitdrukkelijk akkoord gaat dat indien hij het project vroegtijdig beëindigt, hij de
premie zal terugbetalen overeenkomstig artikel 15.
•
Zich verbindt om per semester gedurende de eerste twee kalenderjaren een korte
rapportage aan te leveren met de behaalde resultaten.
Elke aanvraag wordt door de jury beoordeeld als volgt:
•
De jury beoordeelt over de volledigheid van het dossier en verklaart deze ontvankelijk.
•
De jury doet een eerste beoordeling van de ingediende kandidaturen en stelt een
overzicht van vragen op voor de verschillende kandidaten en maakt deze tenminste drie
werkdagen voor het presentatiemoment over aan de kandidaten.
•
De jury voorziet in een presentatiemoment waarop de kandidaten hun project kunnen
voorstellen en de voorafgaandelijk overgemaakte vragen kunnen beantwoorden. Tijdens
de presentatie kan de jury nog verduidelijkingen vragen.
•
De jury zal een vergelijkende beoordeling opmaken en nul, één of twee laureaten
voorstellen aan het college van burgemeester en schepenen. Deze zal besluiten over de
definitieve toewijzing van de premies.
De premie zal worden uitbetaald na het besluit van het college van burgemeester en schepenen
waarin goedkeuring van de premie werd verleend en nadat de kandidaat heeft aangetoond dat het
voorgestelde project van start is gegaan in de gemeente. Dit laatste wordt aangetoond door tenminste
één bestelorder van een klant voor zijn comfortverhogende dienstverlening.
Voor een vroegtijdige stopzetting van het project of het niet opleveren van de gevraagde semestriële
rapportage zal een deel van de premie worden terug gevorderd als volgt:
•
Stopzetting binnen zes kalendermaanden na uitbetaling van de premie: 1.875 euro.
•
Stopzetting binnen twaalf kalendermaanden na uitbetaling van de premie:1.250 euro.
•
Stopzetting binnen vierentwintig kalendermaanden na uitbetaling van de premie: 625 euro.
Het gemeentebestuur behoudt zich het recht om de uitvoering en het resultaat door haar personeel te
laten controleren. Indien de controle wordt geweigerd of in geval de uitvoering niet heeft
plaatsgevonden zoals vermeld in de aanvraag, zal de premie ook niet uitbetaald worden.
Per jaar zal een evaluatie worden voorgelegd aan de gemeenteraad over de resultaten van deze actie
en wordt besloten tot het verlengen van het reglement.
Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van onderhavig
reglement.

