Reglement en voorwaarden indiening –
Premies 2018 innovatieve acties
De gemeente verleent voor het dienstjaar 2018 een premie aan haar lokale handelaars voor het
nemen van een innovatieve actie met betrekking tot hun zaak. Deze actie zal bijdragen aan een
positieve belevenis en aantrekkelijkheid van de handelszaak.
De premie kan worden aangevraagd door alle detailhandelaars waaronder winkels maar tevens ook
diensten (die voorkomen op de lijst van Locatus (door Vlaanderen erkend)) en horeca. De kandidaat
wordt uniek geïdentificeerd door haar ondernemingsnummer. Elke kandidaat kan slechts één premie
aanvragen per oproepperiode.
De innovatieve actie kan enkel worden aangevraagd voor een bestaand uitbatingspunt op het
grondgebied van Brasschaat en de premie wordt enkel verleend aan een actie die rechtstreeks
betrekking heeft op het bestaande uitbatingspunt dat op het grondgebied van Brasschaat gelegen is.
In geval het een actie betreft die een impact heeft op meerdere uitbatingspunten van de aanvrager zal
het bedrag van de investeringen dat in aanmerking komt voor de premie ook worden gedeeld door het
aantal vestigingspunten.
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.
In geval er in de eerste oproep onvoldoende aanvragen zijn of na beoordeling minder goedgekeurde
aanvragen dan beschikbaar budget, mag het overschot van het budget mee in aanmerking worden
genomen voor de tweede oproep van het jaar. Evenwel blijft het totaal van de 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.
De kandidaat kan een premie aanvragen voor één actiepunt per oproepperiode welke gedefinieerd is
in bijgevoegde limitatieve lijst welke mede door de gemeenteraad wordt vastgesteld en is opgenomen
in artikel 21.
Elke kandidaat kan per oproepronde een premie voor één actiepunt aanvragen.
Een aanvraag wordt als ontvankelijk beschouwd indien:
•
De aanvraag vergezeld is van een korte toelichting van de gekozen actie en de wijze
waarop de kandidaat deze wil implementeren in de bestaande handelsvestiging op
grondgebied Brasschaat.
•
Een raming van de investeringen wordt toegevoegd aan de aanvraag. Periodieke
onderhouds –of keuringsuitgaven worden niet in aanmerking genomen voor de
berekening van de premie.
•
De aanvraag handelt over een actiepunt welke door deze kandidaat nog niet werd
aangevraagd.
•
Een ondertekende engagementsverklaring toegevoegd is waarbij de kandidaat:
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zich verbindt om de implementatie van het actiepunt 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.

Elke aanvraag wordt door het college van burgemeester en schepenen getoetst aan de voorwaarden
van ontvankelijkheid.
De aanvragen worden behandeld volgens het principe van ‘wie eerst komt eerst maalt’ en in volgorde
van ontvangst van de aanvragen afgehandeld voor zover het budget van 5.000 euro per oproepronde
niet overschreden is. Indien de aanvraag per post wordt verzonden, geldt de poststempel als datum.
Indien per e-mail, dan geldt de datum van de e-mail en indien de aanvraag bij het onthaal van het
gemeentehuis wordt ingediend, geldt de datum op het ontvangstbewijs.
De premie wordt voorlopig vastgesteld op basis van de som van de geraamde investeringen welke
rechtstreeks zijn verbonden met het actiepunt, exclusief BTW en bedraagt 50% van het bedrag van
deze geraamde investeringen. Hierbij dient rekening gehouden te worden met de maximumbedragen
per actie zoals beschreven in artikel 21.
In geval het volledige budget is toegewezen zullen de overige kandidaten op de wachtlijst worden
geplaatst voor de volgende oproepronde. Bij de aanvang van deze nieuwe ronde zullen de
ontvankelijk verklaarde kandidaturen eerst worden behandeld volgens datum van aanvraag en
vervolgens zullen de nieuwe aanvragen worden behandeld.
Het komt de gemeenteraad toe om, in geval van succes van de premie-aanvraag, bijkomend budget
in een oproepronde te voorzien mits vast te leggen in een apart gemeenteraadsbesluit.
Elke aanvraag wordt behandeld door het college van burgemeester en schepenen binnen 4 weken na
ontvangst van de aanvraag tenzij door de diensten bijkomende informatie is opgevraagd ter
vervollediging van het dossier en het antwoord van de premie-aanvrager hierop uitblijft. Het college
van burgemeester beslist over de ontvankelijkheid en de hoogte van het bedrag van de premie. Een
schrijven aangaande de ontvankelijkheid en de hoogte van het toegekende bedrag zal worden
overgemaakt aan de aanvrager.
Om in aanmerking te komen voor de effectieve uitbetaling van de premie dient de kandidaat:
•
De voorgestelde actie en bijhorende investeringen te hebben voltooid binnen een termijn
van zes maanden. Enkel in geval van een voorafgaandelijke gegronde motivering kan een
kandidaat aan het college van burgemeester en schepenen een uitstel vragen van 3
maanden aansluitend op de datum waarop de eerste periode van zes maanden afloopt.
Dit uitstel wordt schriftelijk aangevraagd, tenminste 2 weken voor het verstrijken van de
eerste periode van zes maanden en dient te worden goedgekeurd door het college van
burgemeester en schepenen.
•
Het gemeentebestuur te verzoeken om over te gaan tot de uitbetaling van de premie. De
kandidaat legt hiervoor de nodige facturen voor van zijn investeringen alsook fotomateriaal
ter staving van de uitvoering. Facturen welke gemaakt zijn op datum voor de goedkeuring
van de aanvraag worden niet in aanmerking genomen. De definitieve premie kan nooit
groter zijn dan de voorlopig vastgestelde premie zoals bepaald in artikel 14.
Het gemeentebestuur behoudt zich het recht om de uitvoering 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.

-3Per 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.
Volgende acties komen in aanmerking voor de premie:
•
Maximum bedrag per actie in het kader van deze premie :
•
Dwarse gevelcommunicatie plaatsen 1.000,00 euro
•
Verouderde gevelcommunicatie vernieuwen 1.000,00 euro
•
Stijlvolle buitenpresentatie creëren 500,00 euro
•
Etalagepresentatie verbeteren 300,00 euro
•
Raamcommunicatie voorzien 100,00 euro
•
Digitaal LED-scherm in de etalage plaatsen 750,00 euro
•
Etalageverlichting optimaliseren (voorwaarde: duurzame en energiezuinige verlichting met
energielabel A++)* 1.000,00 euro
•
Winkelstructuur en inrichting verbeteren 500,00 euro
•
Verlichting optimaliseren (voorwaarde: duurzame en energiezuinige verlichting met
energielabel A++)* 1.000,00 euro
•
Uw logo binnen in de zaak herhalen 300,00 euro
•
Muziek voorzien die past bij het imago van de zaak 350,00 euro
•
Geurmarketing toepassen 350,00 euro
•
Iets te drinken aanbieden 300,00 euro
•
Kassa als contactpunt valoriseren 500,00 euro
•
Wand achter de kassa gebruiken voor inspiratie 300,00 euro
•
Paskamers optimaliseren 1.000,00 euroPHWHHQPD[YDQHXURSHUSDVNDPHU
(voorwaarde indien aanpassing verlichting: duurzame en energiezuinige verlichting met energielabel A++)
•
Ouders ontstressen 600,00 euro
* de energielabels waarnaar verwezen wordt dienen te voldoen aan de Europese Energie-etikettering
kaderrichtlijn 2010/30/EU die werd omgezet in Belgisch recht door het KB van 13 augustus 2011
betreffende de vermelding van het energieverbruik.

