REGLEMENT HOUDENDE DE GEMEENTELIJKE PREMIE VOOR GETROFFEN HANDELAARS EN
ONDERNEMERS NAAR AANLEIDING VAN HET CORONAVIRUS
Vastgesteld bij gemeenteraadsbeslissing van 7 mei 2020 en bekendgemaakt op de gemeentelijke
website op 8 mei 2020.
Art. 1: De gemeentelijke premie voor getroffen handelaars en ondernemers betreft een éénmalige
premie, met als doel tegenwerking te bieden aan het inkomensverlies dat ontstaat in het kader van de
maatregelen ter bestrijding van de coronacrisis.

Art. 2: Dit reglement is enkel toegankelijk voor de ondernemingen die ingeschreven zijn in de
kruispuntbank voor ondernemingen (KBO) met een vestigingseenheid waarvan het adres op het
grondgebied van de gemeente Ichtegem is ingeschreven.

Art. 3: De eenmalige forfaitaire premie bedraagt 250,00 euro.

Art. 4: Ondernemingen komen slechts éénmaal in aanmerking voor deze premie,ongeacht het aantal
vestigingseenheden van de onderneming zich op het grondgebied van de gemeente Ichtegem
bevinden, met een minimum van 1 welteverstaan.

Art. 5: Ondernemingen moeten het bewijs kunnen aanleveren dat de hinder- of compensatiepremie
van VLAIO verkregen werd om in aanmerking te kunnen komen voor de gemeentelijke premie.

Art. 6: Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met het nemen van de nodige
uitvoeringsbesluiten om de verdere voorwaarden, criteria, procedures, regels voor toezicht en
evaluatie en modaliteiten voor toekennen en uitbetalen verder uit te werken en te verfijnen.

Art. 7: Het reglement wordt bekendgemaakt volgens de bepalingen opgenomen in het decreet over
het lokaal bestuur van 22 december 2017, titel 5, hoofdstuk 1, afdeling 2 betreffende de
bekendmaking en inwerkingtreding, met vermelding van de datum waarop ze zijn aangenomen en de
datum waarop ze via de webtoepassing worden bekendgemaakt.

Art 8: Het reglement treedt in werking volgens de bepalingen opgenomen in artikel 288 van het
decreet over het lokaal bestuur, en dit op de vijfde dag na de bekendmaking er van, en eindigt op 31
december 2020.

