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Ontwerp-Besluit - Raad van 22/06/2020

48966/LC/OK.- Onlusten dd. 07/06/2020.- Schadevergoeding van de handelaars.

De Gemeenteraad,

Overwegende dat op 07 juni 2020 een statische en vreedzame betoging tegen politiegeweld en racisme werd georganiseerd op het
Poelaertplein;

Dat er rond 16u, tijdens deze betoging, onlusten hebben plaatsgevonden;

Dat de daders van deze onlusten zich hebben schuldig gemaakt aan slagen en verwondingen in hoofde van  politieagenten en schade
hebben toegebracht aan eigendommen op het grondgebied van de stad;

Dat de relschoppers meer bepaald de etalages van verschillende winkels hebben vernield, wat veel materiële schade heeft
veroorzaakt, en diefstallen hebben gepleegd van de inhoud van deze etalages;

Dat hoewel de Stad momenteel niet verantwoordelijk kan worden geacht voor de veroorzaakte schade tijdens de feiten van
07/06/2020 en dat bijgevolg, geen enkele verzekeraar er wettelijk toe gehouden is om tussen te komen in de schade, het aangewezen
is dat de Stad zou tussenkomen in de vergoeding van de schade geleden door de handelaars ;

Overwegende dat in dit kader, het aangewezen is om de directe schade terug te betalen van de betrokkenen, indien de schade
materieel is en de kosten voor beveiliging die hieruit voortvloeien na een eventuele tussenkomst door een verzekeraar of een andere
tussenkomende instantie;

Overwegende dat het momenteel onmogelijk is om het totale bedrag van de vergoedingen te bepalen;

Dat daarom elke vergoeding het voorwerp zal uitmaken van een beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen;

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen;

BESLUIT :

Enig artikel : Financieel tussenkomen in het kader van de onlusten van 07/06/2020 ten gunste van de benadeelde handelaars - De
betaling van de bedragen van de schadevergoedingen aanwenden op de artikels 10401/32248 et 10401/33248 van de gewone
begroting van 2020.
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