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UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN
DE GEMEENTERAADZITTING VAN
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Aanwezig :

Afwezig :
Verontschuldigd:

Graaf L. Lippens, Burgemeester;
P. De Groote, K. Demeyere, J. Morbee, A. Wittesaele, A. Vandenbussche,
P. Vlietinck, K. van der Hooft, Schepenen;
A. Vervarcke-Pattyn, O. Bodyn, I. Goeminne, K. Lanckriet - Van Steen, B.
De Brabandere, C. Coudyser, Francoise Bienstman - De Vreeze, F. Pottier,
T. Gobert, A. Mestdach, O. Van Caeyzeele, P. Van Eeghem, N. Costers, N.
Wenmaekers, F. Maes, K. Cauwels, N. Couhysder, K. De Plecker, C. Bedert,
L. Lierman, J. Van Durme, A. Geerinckx, Raadsleden;
M. Gobert, Algemeen directeur
L. Callens, Raadslid

17. Lokale economie - Ondersteuningsreglement innovatie
coaching project - Uitbreiding n.a.v. economisch
herstelplan post-corona - Goedkeuring.
De gemeenteraad in openbare zitting
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur, art. 41 §2;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 22 december 2016 betreffende de goedkeuring van het
Strategisch Commercieel Plan en het daarbij horende actieplan ‘Organiseren van infosessies innovatie
bestaande handelaars’;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 31 mei 2018 betreffende het ondersteuningsreglement coaching
op het gebied van innovatieve activiteiten voor handelaren en horecaondernemers – Goedkeuring;
Overwegende dat vernieuwde concepten van bestaande handelaars en horecaondernemers bijdragen tot
meer aantrekkingskracht op inwoners, bezoekers en tweedeverblijvers. Door de extra omzet vermindert
het aantal gedwongen stopzettingen en verbetert het imago van de gemeente;
Overwegende de beleidsdoelstellingen Lokale Economie in het Meerjarenplan 2020-2025 met strategische
doelstelling ‘Versterking van de lokale economie door een gunstig investerings- en werkklimaat voor
ondernemers en werknemers te creëren’;
Overwegende de huidige coronacrisis waarbij het gemeentebestuur steunmaatregelen neemt op vlak van
innovatie en kwaliteit die kaderen in het groter geheel van het economisch herstelplan;
Overwegende dat er voldoende kredieten voorzien zijn in het budget 2020, op de algemene rekening
6162000 van het beleidsitem 050000 en de actie SG3.2.1. ‘Aanbieden van een externe persoonlijke
coach voor handelaars’;
Overwegende dat er in het meerjarenplan t.e.m. 2025 jaarlijks een budget van 48.000 euro (150 €/u x 4
uur x 80 ondernemers) voorzien is op de algemene rekening 6162000 van het beleidsitem 050000 en de
actie SG3.2.1. ‘Aanbieden van een externe persoonlijke coach voor handelaars’;
BESLUIT :
Artikel 1. Situering
De gemeente Knokke-Heist, in casu het college van Burgemeester en Schepenen, kan onder de
voorwaarden bepaald in voorliggend reglement, een ondersteuning toekennen aan ondernemers die
vernieuwingen wensen aan te brengen in hun winkel- of horecaconcept.

Met dit reglement beoogt de gemeente Knokke-Heist haar ondernemers te ondersteunen bij de eerste
stappen in een vernieuwingsproces, waarna zij dit proces zelf kunnen voortzetten.
Indien de ondernemer zijn activiteit of beroep uitoefent onder de juridische vorm van een rechtspersoon,
wordt de tegemoetkoming toegekend aan de rechtspersoon.
Art. 2. Doelgroep
§1. Onder de beoogde doelgroep van deze ondersteuning wordt verstaan:
Ondernemingen met een commerciële activiteit, meer bepaald het uitbaten van een dienstverlening met
voor publiek toegankelijk commerciële ruimte, kleinhandels- of horecazaak, die rechtstreeks in contact
staat met het publiek, alsook vzw’s die kleinhandels-of horeca-activiteiten verrichten en evenzeer
rechtstreeks in contact staan met het publiek, met uitzondering van de in artikel 2 §2 uitgesloten
branches.
§2. Worden expliciet uitgesloten:
Beoefenaars van uitsluitend (para)medische, vrije of intellectuele beroepen; met uitzondering van
apothekers
Beoefenaars van financiële en/of administratieve dienstverlenende beroepen;
Uitbaters van nachtwinkels/automatenshops, private bureaus voor telecommunicatie/phoneshops,
kansspelinrichtingen, imagoverlagende shops;
Kantoorfuncties zonder voor publiek vrij toegankelijke commerciële ruimten;
Louter groothandel (B2B);
Winkelketens met meer dan 7 vestigingen.
§3. Indien binnen één gezin eenzelfde voorwerp van ondersteuning wordt aangevraagd voor verschillende
handelszaken dan gebeurt de coaching voor de gezinsleden samen, voor zover dit verenigbaar is.
Art. 3. Voorwerp van de ondersteuning
De ondersteuning wordt verleend voor vernieuwingen binnen een onderneming op het gebied van een
van de volgende domeinen:

productgamma

winkelinrichting

marketing/sociale media

horeca

interne (naar team) en externe communicatie

beleving

(digitale) innovatie

Financieel advies
of hieraan verwante zaken.
Art. 4. Aard van de ondersteuning
Binnen de perken van de kredieten daartoe goedgekeurd in het Meerjarenplan van de gemeente KnokkeHeist kan de gemeente Knokke-Heist aan de voornoemde ondernemers een externe expert ter
beschikking stellen. Deze expert zal de onderneming een ondersteuning van maximaal 8 uur aanbieden.
De expert en de ondernemer kunnen onderling de inzet van deze 8 uur bepalen, binnen het in artikel 3
aangegeven voorwerp van de ondersteuning. Voorafgaand aan deze ondersteuning kan een
intakegesprek plaatsvinden, waarin de keuze van de juiste benodigde expertise wordt bepaald.
De toegewezen expert maakt deel uit van een door de gemeente Knokke-Heist hiertoe samengesteld
team van experten.
De kosten van deze expert komen ten laste van de gemeente Knokke-Heist.
Art. 5. Procedure
5.1. De aanvraag
Om de ondersteuning te kunnen bekomen, dient de ondernemer bij de gemeente Knokke-Heist een
aanvraag in via het daartoe voorzien aanvraagformulier. Dit kan bekomen worden op www.knokkeheist.be of bij de dienst lokale economie, Alfred Verweeplein 1 te 8300 Knokke-Heist.
De aanvraag kan het hele jaar door worden ingediend op de wijze zoals is aangegeven op het
aanvraagformulier. De aanvragen worden volgens datum van ontvangst chronologisch behandeld.

5.2. Beoordeling en goedkeuring
Het aanvraagdossier wordt naar ontvankelijkheid beoordeeld door de dienst lokale economie en daarna
ter goedkeuring geagendeerd op het college van burgemeester en schepenen.
De gemeente verbindt zich ertoe om tegen het einde van de maand die volgt op de datum van aanvraag,
een beslissing te nemen.
Art. 6. Algemene bepalingen
6.1. Het college van burgemeester en schepenen kan, in uitzonderlijke situaties, de coach vragen uitleg
te geven over de werkelijke inzet van de expertise. Indien blijkt dat er door toedoen van de ondernemer
geen of geen volledige ondersteuning heeft plaatsgevonden, kan het college van burgemeester en
schepenen op advies van de dienst lokale economie beslissen de kosten van de inzet van de expert terug
te vorderen van de onderneming.
6.2. De begunstigde onderneming moet minstens een jaar actief zijn.
Starters en pop-ups die nog geen jaar actief zijn kunnen ook een coaching aanvraag doen maar moeten
een huurcontract voorleggen van minimum 1 jaar huur.
6.3. De ondersteuning kan maximaal eenmaal per kalenderjaar door dezelfde onderneming waarop de
ondersteuning betrekking heeft, verkregen worden.
Er kunnen maximaal 2 verschillende voorwerpen van ondersteuning per kalenderjaar per onderneming
aangevraagd worden.
6.4. Het college van burgemeester en schepenen kan in uitzonderlijke situaties instemmen met extra
begeleiding, binnen het in artikel 3 aangegeven voorwerp van de ondersteuning.
6.5. Door het indienen van de aanvraag aanvaardt de ondernemer uitdrukkelijk de bepalingen en
voorwaarden van voorliggend document.
Art. 7. Privacywetgeving
7.1 De gegevens van de indiener zullen uitsluitend ter beschikking gesteld worden aan het door de
gemeente Knokke-Heist hiertoe samengesteld team van experten.
7.2 De experts zullen geen inhoudelijke verantwoording afleggen aan medewerkers of bestuur van de
gemeente Knokke-Heist omtrent hetgeen besproken is met, en/of geadviseerd is aan, de ondernemers.
Art. 8. Inwerkingtreding
Deze herziening treed in werking op 1 juni 2020.
Aangenomen met 29 JA stemmen bij 1 NEEN stem:
29 JA-stemmen Graaf L. Lippens, P. De Groote, K. Demeyere, J. Morbee, A. Wittesaele, A.
Vandenbussche, P. Vlietinck, K. van der Hooft, A. Vervarcke-Pattyn, O. Bodyn, I. Goeminne, K. Lanckriet Van Steen, B. De Brabandere, C. Coudyser, Francoise Bienstman - De Vreeze, F. Pottier, T. Gobert, A.
Mestdach, O. Van Caeyzeele, P. Van Eeghem, N. Costers, N. Wenmaekers, F. Maes, K. Cauwels, N.
Couhysder, K. De Plecker, C. Bedert, J. Van Durme, A. Geerinckx
1 NEEN-stem L. Lierman
Aangenomen met de volstrekte meerderheid van de stemmen.
Algemeen directeur,
(get.) Miet Gobert

De Voorzitter,
(get) Graaf Leopold Lippens
Voor eensluidend uittreksel :
De gemachtigde ambtenaar,
(Art. 126 van de Nieuwe Gemeentewet)
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