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Uiteenzetting van de feiten en argumentatie: 
 
De COVID-19 pandemie brengt grote delen van het openbare en economische leven voor een 
periode tot stilstand. Alle aandacht gaat nu uiteraard in eerste instantie naar de vertraging van de 
verspreiding van het virus en de medische zorg voor de getroffenen. Verder ook naar de sociale zorg 
voor zij die het al moeilijk hebben of eenzaam zijn en nu extra getroffen worden door deze crisis. We 
kunnen in die zin in onze gemeente fier zijn op de artsen, verpleegkundigen en ander personeel van 
ons ziekenhuis en eerstelijnszorg. Alsook op de vele vrijwilligers die in onze gemeente zoals steeds 
het beste van zichzelf geven. De gemeentelijke website tracht maximaal te coördineren, een goede 
zaak. 
 
Maar het luik waar we tot op vandaag (20/03/2020) in onze gemeente nog niets over zien is een 
specifiek gemeentelijk ondersteuningsprogramma voor onze lokale economie n.a.v. deze crisis. Onze 
zelfstandigen, kmo’s, inzonderheid zij die in horeca of toerisme actief zijn, worden bijzonder hard 
getroffen. Naast de Europese, federale en Vlaamse overheid is hier ook een rol weggelegd voor de 
lokale overheid. Heel wat steden en gemeenten publiceren nu al besluiten die bedoeld zijn om de 
getroffen lokale economie te ondersteunen.  
 
 Daarom onderstaand voorstel van besluit. 
 
Voorstel van besluit: 
 
De gemeenteraad vraagt aan het college van burgemeester en schepenen om:  

 Een eerste reeks snelle maatregelen te nemen om onze lokale economie te ondersteunen. 

Dit door sommige lokale belastingen op onze ondernemers uit te stellen of voor 2020 af te 

schaffen. Er dient daarnaast nagegaan te worden of sommige concessieverplichtingen 

tijdelijk moeten gemilderd worden. 

 Dringend een “heroplevingsplan” te maken voor de heropstart van onze lokale horeca en 

economie na de crisis. De gemeente dient een actief promotiebeleid te voeren met als doel 

het lokaal winkel- en horecabezoek te stimuleren. 

 Een extra crisis-luik aan te brengen aan ons strategisch-commercieel plan. Dat luik is erop 

gericht de gevolgen van deze crisis op ons commercieel weefsel op de wat langere termijn in 

kaart te brengen en eventuele beleidsaanpassingen snel door te voeren. 
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