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Financiële steun voor Beverse sportclubs, 

handelaars en ondernemers wordt met  

6 maanden verlengd. 
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Vorig jaar nam het college van burgemeester en schepenen een aantal beslissingen om onze sportclubs, 

ondernemers, horeca, KMO’s en handelaars te ondersteunen voor het financieel verlies dat ze lijden omwille 

van de coronapandemie en de daaruit voortvloeiende coronamaatregelen.  

Omdat het coronavirus jammer genoeg nog niet uitgeraasd is en in voor een aantal sectoren nog steeds 

strenge maatregelen gelden, besliste het college van burgemeester en schepenen om een aantal genomen 

maatregelen met 6 maanden te verlengen en daarna te evalueren. 

SPORTCLUBS BETALEN OOK DE KOMENDE 6 MAANDEN GEEN HUUR VOOR HET GEBRUIK VAN 

GEMEENTELIJKE SPORTACCOMMODATIE  

In april vorig jaar nam het college de beslissing om de sportclubs, die op jaarbasis gemeentelijke 

sportaccommodatie huren, tijdelijk vrij te stellen voor het betalen van de huurgelden. Omwille van de 

maatregelen tegen het coronavirus mochten zijn immers geen sportactiviteiten laten doorgaan. In oktober 

2020 werd beslist om de huurvergoeding tot en met december kwijt te schelden, ook al hadden de 

sportclubs gedurende een korte periode van versoepelingen tijdelijk weer gebruik gemaakt van de 

sportaccommodatie.  

Aangezien de coronapandemie momenteel ver van bedwongen is, besliste het college van burgemeester 

en schepenen om ook de komende 6 maanden geen huur te innen voor gemeentelijke 

sportaccommodaties en reeds betaalde huurgelden voor 2021 terug te storten. 

 

HUURGELDEN GEMEENTELIJKE CONCESSIES EN CONTRACTEN 

In april 2020 nam het college ook enkele maatregelen ter ondersteuning van de lokale handelaars en 

ondernemers. Handelaars of ondernemers die een pand huren van de gemeente of een 

concessieovereenkomst hebben, betaalden geen huur betalen voor de maanden waarin ze hun deuren 

moesten sluiten.  Bovendien werd de concessie/huurvergoeding ook kwijtgescholden voor de periode 

waarin de zaken wel konden openen. 

Het College van burgemeester en schepenen beslist om deze steunmaatregelen te verlengen voor de 

komende 6 maanden en daarna opnieuw te evalueren. 
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BELASTINGEN/RETRIBUTIES VOOR LOKALE HANDELAARS EN ONDERNEMERS  

De gemeenteraad besliste op 27 oktober 2020 als maatregel ter ondersteuning van de lokale handelaars, 

horeca en ondernemers om in 2020 een aantal belastingen/retributies niet te innen: terrasbelasting, 

afwijking sluitingsuur, standgelden marktkramers (met uitzondering van de losse marktkramers), de 

belasting op nachtwinkels, de handelaarsbijdrage, de belasting op mobiele verkoopruimten, de 

belasting/retributie op taxibedrijven en de belasting op koopwaar. 

Aangezien de impact van de pandemie zich nog steeds laat voelen en er nog steeds beperkende 

maatregelen gelden voor specifieke sectoren besliste het college van burgemeester en schepenen om de 

belastingen/retributies, die in 2020 niet werden geïnd, ook nu niet te innen en de situatie na een periode 

van zes maanden te evalueren.  
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