Uittreksel uit het notulenboek van de Gemeenteraad
Openbare zitting 19 december 2013
Aanwezig:
Franky De Jonghe, voorzitter;
Luc Vanparys, burgemeester;
Jan de Keyser, eerste schepen;
Christine Beke, Els Roelof, Katrien Talloen, Luc Vande Caveye, Sebastian Vande Ginste, schepenen;
Patrick De Groote, Eric Denys, Katrien De Pestel - Wydhooge, Miguel Chevalier, Dieter Van Parys,
Martin Vanhollebeke, Geert Vercruyce, Delphine Roels, Geert Pyfferoen, Chantal Van Acker - Rogiers,
Ann Vander Bauwede, Marc Trancez, Lieselot Rammelaere, Liliane De Baene, Leen Gernaey,
Leonard Deknock, Stefaan Bollaert, gemeenteraadsleden;
Jan Compernol, gemeentesecretaris;
Herman Himpens, OCMW-voorzitter - schepen
Afwezig:
Dirk Desmet, Tom Landschoot, gemeenteraadsleden

Vaststellen gemeentelijke premie in het starten van een onderneming in Oostkamp.
De Gemeenteraad,
Gelet op artikel 42 van het Gemeentedecreet;
Overwegende dat de gemeente een rol heeft in het stimuleren van het bedrijfsleven in de gemeente;
Overwegende dat het verlenen van een tussenkomst voor een beginnende ondernemer in de kosten
die gepaard gaan bij het inschrijven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen de positieve houding
van de gemeente ten opzichte van de beginnende ondernemers kan onderstrepen;
Overwegende de financiële toestand van de gemeente;
Met eenparigheid van stemmen;
BESLUIT:
Art. 01 – Voor een termijn van zes jaar, ingaand op 1 januari 2014 en eindigend op 31 december 2019,
een gemeentelijke premie in de inschrijvingskost in de Kruispuntbank voor Ondernemingen aan
beginnende ondernemers toegekend, vast te stellen.
Art. 02 – Er wordt een ondersteuning verleend aan elke nieuwe onderneming van een natuurlijke
persoon die zich volgens artikel 33 van de wet van 16 januari 2003 moet laten inschrijven in de
Kruispuntbank voor Ondernemingen, en die zijn enige of eerste vestigingszetel op het grondgebied van
de gemeente Oostkamp vestigt.
Art. 03 - §1 Enkel de oprichting van een nieuwe onderneming door een natuurlijk persoon komt in
aanmerking voor de ondersteuning.
§2 Worden expliciet uitgesloten van het toepassingsgebied van dit premiereglement:
- bijkomende vestigingseenheden voor een bestaande onderneming,
- bijkomende vennootschappen in het kader van een bestaande onderneming,
- de omvorming van een onderneming-natuurlijke persoon naar een onderneming-rechtspersoon.

Art. 04 - De ondersteuning omvat de ten laste neming van 50 euro van het inschrijvingsrecht tot
inschrijving van de nieuwe onderneming in de Kruispuntbank voor Onderneming en uitgevoerd door
een erkend ondernemingsloket naar vrije keuze van de betrokken onderneming, waarvan het tarief is
bepaald bij Koninklijk Besluit op basis van artikel 34 van de voormelde Wet van 16 januari 2003.
Art. 05 - Startende ondernemingen moeten hun aanvraag voor financiële ondersteuning bij de
financiële dienst van de gemeente Oostkamp indienen binnen de drie volledige kalendermaanden na
hun inschrijving.
Art. 06 - De gemeente Oostkamp betaalt de tussenkomst van 50 euro terug die door de startende
onderneming aan het ondernemingsloket werd betaald, na verificatie van de onder art. 5 vermelde
stukken.
Art. 07 – De uitgave zal jaarlijks benomen worden op de voorziene kredieten van het beleidsveld 0500,
algemene rekening 649200, actie 4.5.1. van het exploitatiebudget van het jaar van aanrekening.

Gedaan in zitting als hierboven, namens de Gemeenteraad
gemeentesecretaris
(get.) Jan Compernol

voorzitter
(get.) Franky De Jonghe

Voor eensluidend uittreksel
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