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Wonen, leven, ondernemen en toegankelijkheid– lokale economie en gelijke kansen
– subsidiereglement Toegankelijk Eeklo
aanwezig

Odette VAN HAMME, voorzitter
Koen LOETE - burgemeester;
Freddy DEPUYDT, Christophe DE WAELE, Dirk VAN DE VELDE, Ann VAN DEN DRIESSCHE, Rita DE
CONINCK, Bob D’HAESELEER, schepenen;
Danny SMESSAERT, schepen/voorzitter OCMW zonder stemrecht;
Janvier BUYSSE, Marc WINDEY, Luc VANDEVELDE, Lutgarde DE JAEGER, Caroline D’AUBIOUL, Filip
LECOMPTE, Wilfried VAN KERREBROECK, Michel DE SUTTER, Gertjan BLOMME, Tineke VERSTRAETE,
Rudi DESMET, Paul VERSTRAETE, Filip SMET, Rita GYSELS en Ann EGGERMONT, Hilde LAMPAERT, Peter
DE GRAEVE, Sofie VERMEULEN en Janick SMESSAERT, gemeenteraadsleden;
Meike VAN GREMBERGEN, algemeen directeur

BEVOEGDHEID
De gemeenteraad is bevoegd op grond van artikel 42 van het gemeentedecreet.
JURIDISCH KADER
De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op toekenning en op de aanwending van
sommige toelagen en de voorwaarden en modaliteiten ervan.
Het reglement houdt rekening met de bepalingen in de Vlaamse stedenbouwkundige verordening
betreffende toegankelijkheid, goedgekeurd op 5 juni 2009 en van kracht sinds 1 maart 2010.
De verordening bepaalt de normen die ervoor zorgen dat publieke gebouwen beter bereikbaar,
toegankelijk en bruikbaar zijn voor iedereen.
MOTIVERING
De stad Eeklo voorziet met het subsidiereglement ‘Toegankelijk Eeklo’ subsidies voor het uitvoeren
van werken ter bevordering van het toegankelijk maken van handelszaken en voor panden van
organisaties met eigen rechtspersoonlijkheid voor het jaar 2018 en 2019.
De stad Eeklo wil de ondernemers stimuleren om de publieksruimte van hun pand toegankelijk te
maken voor personen met een beperking, ouders met een kinderwagen, senioren, … . Een goed
toegankelijke winkel betekent immers een comfortverhoging voor iedereen.
Lokalen van organisaties met eigen rechtspersoonlijkheid zijn dikwijls vanop het openbaar domein
als binnenin ontoegankelijk voor mensen met een fysieke beperking.
Met dit subsidiereglement zet de stad dus in op gelijke kansenbeleid én ondersteunt zij de
ondernemers en de organisaties met eigen rechtspersoonlijkheid.
ADVIES
Het subsidiereglement werd besproken in de economische raad en in de stedelijke adviesraad voor
personen met een handicap.
FINANCIËLE VERANTWOORDING
Zowel in 2018 als in 2019 staat er jaarlijks € 5.000 krediet ingeschreven op actie A-6.9.2, de stad
zet in op toegankelijkheid, beleidsitem 0909-00.

BESLISSING
Artikel 1
Om gericht handelspanden en panden van organisaties met eigen rechtspersoonlijkheid, gelegen
op het Eeklose grondgebied, voor iedereen mogelijk te maken of te vergemakkelijken, voert de
stad het subsidiereglement ‘toegankelijk Eeklo’ in.
De premie moet betrekking hebben op structurele, duurzame aanpassingswerken en bedraagt
50 % van de met facturen bewezen kosten die erop betrekking hebben, met een maximum van
€ 1.000 per pand.
Artikel 2
Het gemeentelijk subsidiereglement ‘toegankelijk Eeklo’ wordt als bijlage bij dit besluit gevoegd.
Artikel 3
Het subsidiereglement is van toepassing voor de jaren 2018-2019 en gaat in vanaf 15 juli 2018.
STEMMING
Met eenparigheid van stemmen.
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