
Toepassing van artikel 51bis van het reglement van inwendige orde van de gemeenteraad. 
Mondelinge vraag van G. VERSTRAETEN, gemeenteraadslid, betreffende de 
steunmaatregelen voor de economie en het overleg met de Staatsecretaris TRACHTE 
 
G. VERSTRAETEN donne lecture du texte suivant : 
G. VERSTRAETEN geeft lezing van de volgende tekst: 
Het zijn precaire economische tijden. De werkloosheid in Brussel stijgt, vele bedrijven zit-
ten in financieel héél slechte papieren en sommige hebben al de boeken neergelegd. In 
juni had 55% van de Brusselse bedrijven een vast energiecontract. Vele van die contrac-
ten lopen eind dit jaar af. Ik hou mijn hart vast voor de cijfers over het aantal faillissemen-
ten en werkzoekenden in de komende maanden en in 2023. De situatie is zeer ernstig. 
 
De Brusselse regering heeft op 12 oktober een financiële premie voor de bedrijven aange-
kondigd maar het is onduidelijk welke bedrijven precies in aanmerking komen, welk be-
drag ze zullen ontvangen en wanneer de premie er zal zijn. Gisteren heeft u samengeze-
ten met staatssecretaris Trachte en de andere gemeenten om de crisis te bespreken en te 
bekijken welke aanvullende maatregelen de gemeenten kunnen nemen. 
 
Daarom had ik graag volgende vragen gesteld: 
 

• Hoe verliep het overleg met staatssecretaris Trachte en de andere gemeenten? 
Wat is er beslist? Heeft de Gemeente bepaalde dingen op tafel gelegd of gevraagd 
aan het Gewest? 

• Zal de Gemeente aanvullende financiële of fiscale maatregelen nemen om de 
noodlijdende bedrijven te ondersteunen? Zo ja, hoeveel geld wordt hiervoor vrijge-
maakt? Zo neen, heeft de Gemeente gevraagd om te zorgen voor een uniforme 
steun over het hele Gewest opdat de bedrijven in onze Gemeente niet benadeeld 
worden? 

 
Mevrouw de Schepen ROEX geeft als antwoord dat de vraag intussen achterhaald is want 
de steunmaatregelen al bekend zijn gemaakt en gepubliceerd zijn op diverse websites met 
de juiste voorwaarden. Men cibleert de bedrijven die het meest getroffen zijn en men geeft 
een tussenkomst van 30 % in het verschil van energiekosten tussen 2021 en 2022. Er ko-
men nog een aantal crisismaatregelen die aangekondigd zijn. Inderdaad, hebben som-
mige schepenen gevraagd om uniforme maatregelen te hebben over het heel Gewest. Dat 
is een algemene vraag waarvan weinige Gemeenten nu kunnen afwijken. Het college 
heeft geen middelen om extra maatregelen te nemen en er is dus geen budget vrij te ma-
ken om extra steun te geven. 
 
 
G. VERSTRAETEN zegt dat zijn vraag niet zozeer over de gewestelijke steun ging, maar 
wel of de Gemeente zelf specifieke vragen had gesteld over bepaalde soorten steun die 
noodzakelijk zouden zijn of dergelijks. Hij heeft begrepen dat dat niet per se het geval is 
en dat de Gemeente zelf het geld niet heeft. 
 


