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GEMEENTE PELT
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD
VERGADERING VAN 16 DECEMBER 2021
Aanwezigen:
Juul Vrolix, voorzitter;
Frank Smeets, burgemeester, en Raf Drieskens, Ann Van Dorpe, Leen Gielen, Liesbeth Fransen, Jaak Fransen, Niels
Valkenborgh, Dirk Vanseggelen, Marc Geerts en Katrien Kenis, schepenen;
Jef Van Bree, Frank Seutens, Leon Alders, Linda Vissers, Tonny Kauffmann, Gilbert Van Baelen, Carine Van Gerven,
Anita Horions, Katrijn Conjaerts, Kim Strzebonski, Cindy Schildermans, Dennis Fransen, Fien Nouwen, Els Kuppens,
Ann Kauffmann, Hans Proost, Louis Dirkx, Benny Bax, Sofie Monsieurs en Stijn Philippe, raadsleden;
Peter Spooren, secretaris van de vergadering.
Toekenning van een nominatieve subsidie aan de Verenigde Handelaars Pelt vzw voor "Dit is Pelts" vanaf
1 januari 2022.
Aanleiding en doel
Goedkeuring van een werkingssubsidie voor Verenigde Handelaars Pelt vzw voor “Dit is Pelts”, vereniging voor en
door Peltse handelaars, horeca en contactberoepen.
Juridische gronden
Het Decreet over het lokaal bestuur.
De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en de aanwending van sommige toelagen,
inzonderheid de artikelen 3 en 7, eerste lid, en artikel 9, eerste lid.
Het besluit van de gemeenteraad van 27 juni 2019 houdende vaststelling van het reglement betreffende de
verantwoording van het gebruik van gemeentelijke subsidies.
Financiële impact en visum
In het meerjarenplan 2020-2025 is een bedrag voorzien van 50.000 euro als subsidie voor promotie middenstand
onder de beleidsdoelstelling 3.7 “lokale economie versterken”, actieplan 3.7.2 “stimulatie lokale handelaars”,
actie3.7.2.1 “kernwinkelgebieden”.
Motivering
De gemeenteraad is bevoegd voor de toekenning van nominatieve subsidies.
Het initiatief van “Dit Is Pelts” werd in maart 2020 in het leven geroepen door de lokale ondernemers van de
gemeente Pelt, om het gedachtengoed van ‘shop lokaal’ nog meer in de schijnwerpers te zetten, en nog meer
mensen te overtuigen om dit ook effectief te doen. Door lokaal te kopen, steunen we onze eigen economie en
zorgen we voor elkaar. Dit initiatief bouwt verder op shoppen in Pelt.
Het is positief dat “Dit is Pelts” de handelsactiviteit in gans Pelt omvat. Handelaars uit alle hoeken van de gemeente
worden betrokken; er wordt geen onderscheid gemaakt tussen de verschillende handelskernen en handel in de
dorpen, met weliswaar meer focus op de centrumkernen.
Met “Dit is Pelts” staat er een aanpak die dicht bij de handelaars staat; bottom up actieplanning en korte opvolging.
Handelaars hebben het gevoel dat ze allemaal op de ene of andere manier betrokken worden, visibiliteit krijgen en
tegelijkertijd wordt het grotere geheel ‘handelscentrum’ ook positief in de kijker gezet.
De deelnemende handelaars, horeca en contactberoepen wensen een financiële participatie van de gemeente Pelt
om hun werking en boodschap te kunnen versterken.
Het bestuur van de Verenigde Handelaars Pelt vzw dient jaarlijks een jaaractieplan met budgetbegroting voor te
leggen aan het College van Burgemeester en Schepenen. Bij een goedgekeurd jaaractieplan ontvangt de Verenigde
Handelaars Pelt vzw een eerste schijf van 7500 € inclusief btw. Een tweede, derde en vierde schijf worden uitbetaald
na het overleggen van de verantwoordingsstukken.
In het kader van de uitvoering van het meerjarenplan, beleidsdoelstelling 3.7 “lokale economie versterken”,
actieplan 3.7.2 “stimulatie lokale handelaars”, actie3.7.2.1 “kernwinkelgebieden”, is het billijk om een gemeentelijke
subsidie toe te kennen voor het project “Dit is Pelts”.
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Stemming
Met eenparigheid van stemmen.
BESLUIT :
Artikel 1.Aan de Verenigde Handelaars van Pelt vzw wordt na voorleggen van een goedgekeurd jaaractieplan met
budgetbegroting een eerste schijf van 7500 € incl. btw uitbetaald. Per jaar wordt er een maximum van 50.000 €
uitbetaald.
Artikel 2.Een tweede, derde en vierde schijf worden toegekend na het voorleggen van de verantwoordingsstukken aan het
college van burgemeester en schepenen.
Artikel 3.De begunstigde is, op straffe van gehele terugbetaling van de toegekende bedragen, gehouden de toelage aan te
wenden tot betaling van hun werkingskosten.
Artikel 4.Van dit besluit wordt melding gemaakt bij de toezichthoudende overheid overeenkomstig artikel 330 van het
Decreet over het lokaal bestuur.
Het besluit wordt overeenkomstig artikel 286, 287 en 288 van het Decreet Lokaal Bestuur afgekondigd en
bekendgemaakt.
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