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Voorgesteld aan de gemeenteraad op 9 juni 2020 

 



Beste Bornemnaar, 

De coronacrisis heeft ons allemaal zwaar getroffen. De afgelopen maanden moesten draconische 

maatregelen genomen worden om de verdere verspreiding van het virus tegen te houden. In eerste 

instantie willen we alle zorgverleners enorm bedanken voor hun tomeloze inzet en de moed die ze de 

afgelopen maanden getoond hebben. Maar ook eenieder die solidair is geweest en op de een of andere 

manier zijn steentje heeft bijgedragen: dank jullie wel! 

Nu de coronamaatregelen stilaan versoepeld worden, is het volgens ons hoog tijd dat we nadenken over 

het post-coronatijdperk. Er staan ons immers grote uitdagingen te wachten op sociaal, economisch en 

cultureel vlak. Daarom stelde CD&V Bornem een post-coronaplan op waarin concrete voorstellen 

worden geformuleerd om de gevolgen van de coronacrisis voor handelaars, ondernemers, horeca, 

verenigingen en ons allemaal op korte en lange termijn te beperken en om van ons Beurm weer een 

bruisende en dynamische gemeente te maken.  

Met dit plan willen we geen kritiek leveren op het gevoerde beleid, maar een bijdrage leveren tot de 

exitstrategie die de komende weken en maanden in onze gemeente zal worden vormgegeven. In dit 

plan brengen we concrete voorstellen, waarbij we ook hopen op een goede samenwerking tussen dit 

gemeentebestuur en de oppositiepartijen. De huidige coronacrisis is immers ongezien. Een goede 

samenwerking over de partijgrenzen heen lijkt ons dan ook aangewezen. 

Dit document bestaat uit vier onderdelen. Ten eerste willen we enkele aanvullingen formuleren op het 

reeds bestaande coronaplan van het gemeentebestuur, aangezien de hierin opgenomen maatregelen 

volgens ons niet ver genoeg gaan. Ten tweede stellen we enkele maatregelen voor die betrekking 

hebben op het sociale beleid in onze gemeente. Ten derde gaan we in op wat we voor het Bornemse 

verenigingsleven kunnen doen en last but not least hebben we enkele suggesties om onze lokale 

economie een boost te geven. 

We willen graag alle Bornemnaars ertoe oproepen om met ons en het gemeentebestuur in overleg te 

gaan over deze maatregelen. Alleen samen kunnen we het beste maken van de komende post-

coronatijd. 

 
CD&V Bornem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Aanvullingen op het coronaplan van het gemeentebestuur 

 
Op 21 april 2020 lanceerde de gemeente haar coronaplan. Dat plan bevat een aantal belangrijke 

maatregelen om onze bedrijven, horeca, handelszaken en verenigingen te ondersteunen, maar gaat 

volgens ons niet ver genoeg. Daarom willen we hieronder een reeks aanvullingen voorstellen. 

 

1.1 Tijdens de gemeenteraad van mei werd beslist om aan de marktkramers een korting van 50 % toe 

te kennen om op die manier tegemoet te komen aan de markten die niet zijn georganiseerd in de 

periode maart-mei. Als CD&V-fractie stelden we toen reeds voor om deze korting te bekijken in 

het kader van het oorspronkelijke marktreglement, zodat de marktkramers een vrijstelling 

hebben voor hun standgeld voor de periode van maart tot eind september. Dat voorstel willen 

we graag nog eens herhalen. 

 

1.2 Wat de kermissen betreft, vinden we het logisch dat de kermisuitbaters geen standgeld moeten 

betalen voor de kermissen die niet hebben kunnen plaatsvinden. Als CD&V willen we de 

kermissen echter naar de toekomst toe een stimulans geven. Daarom stellen we voor dat 

kermisattracties die dit jaar geen kermis hebben kunnen houden, bij de eerstvolgende kermis 

worden vrijgesteld van standgeld.   

 

1.3 Voor de huur- of concessieovereenkomsten met het gemeentebestuur stellen we voor dat de 

vermindering van 25% wordt opgetrokken tot 35% (oftewel 4 maanden) van het jaarlijkse 

huurbedrag. Op die manier geven we als bestuur het goede voorbeeld aan de eigenaars van 

privépanden.  

 

1.4 De geplande uitstralingsbijdrage voor onze handelaars, waarvan we graag het totaalplaatje van 

inkomsten en uitgaven zouden willen weten, zouden we willen uitstellen tot 2022. 

 

2. Sociaal beleid 
 

2.1 Wij vragen dat het gemeentebestuur voor kansarme kinderen, maar ook voor senioren de nodige 

laptops aankoopt via de tweedehandsmarkt. Op die manier kunnen we de schoolgaande jeugd 

helpen bij hun onderwijs, met specifieke aandacht voor kwetsbare gezinnen. Er zal immers steeds 

meer worden ingezet op digitalisering. Hiervoor trekken we een budget uit van € 20.000 euro, 

waarmee we ongeveer 100 gezinnen kunnen helpen (de kostprijs per laptop bedraagt ongeveer 

€ 200). Onze sociale dienst krijgt in dit verband de opdracht om na te gaan welke huisgezinnen 

vandaag niet over een pc of een wifi-verbinding beschikken.   

 

2.2 Door de coronacrisis wordt verwacht dat veel inwoners door technische of economische 

werkloosheid hun inkomen zullen zien dalen met 30%. Hiernaast zijn er ook tal van personen die  

hun zelfstandige activiteit niet langer kunnen uitoefenen. Deze nieuwe groep mensen zou in 

principe nu moeten aankloppen bij het OCMW, maar niet iedereen durft die stap te zetten.  Onze 

sociale dienst krijgt daarom de opdracht om actief op zoek te gaan naar mensen in nood en via 

een mediacampagne zijn werking kenbaar te maken. 

 

   

 



2.3 We wensen de invoering van een sociaal bufferbudget voor crisissteun aan kwetsbare gezinnen. 

We stellen hierbij een reglement op waarbij mensen een beroep kunnen doen op dit budget voor 

tussenkomsten inzake huurtoelage, kosten voor kinderopvang, het voorzien van aanvullende 

steun van max. € 130 bovenop het leefloon. 

 

2.4 Aan de burgers die een beroep doen op de sociale ondersteuning van het Sociaal Huis wordt een 

hygiënepakket ter beschikking gesteld met extra mondmaskers, handgel en ontsmettingsalcohol, 

waarbij er een handleiding wordt meegegeven voor het goede gebruik van deze producten. 

 

2.5 Aan de burgers die een beroep doen op de sociale ondersteuning van het Sociaal Huis wordt 

een extra voedselpakket ter beschikking gesteld, met extra aandacht voor gezonde voeding. 

 

2.6 Wie tijdelijke betalingsmoeilijkheden heeft voor gemeentelijke belastingen kan een overleg 

vragen om eventueel een afbetalingsplan op te stellen. 

 

2.7 De gemeente organiseert een overleg met Huize De Steiger, Huize Eyckerheyde en 

revalidatiecentrum Ter Linde om na te gaan of zij ondersteuning kunnen gebruiken in deze tijden. 

Los hiervan verdubbelen we voor 2020 en 2021 de gemeentelijke subsidie aan deze instellingen. 

 

2.8 We stellen voor om de subsidie in kader van de kinderopvang vanuit de gemeente op hetzelfde 

niveau te behouden van vorig jaar los van de werkelijke bezetting of los van de Vlaamse 

compensaties.  

 

2.9 Voor de bewoners van de serviceflats stellen we voor dat er dringend een programma wordt 

opgesteld voor de komende maanden om de vereenzaming van deze mensen tegen te gaan. 

 

2.10 Hoewel we met CD&V de premies voor de spoeling van toiletten in de vorige legislatuur hebben 

afgeschaft, pleiten we voor een herinvoering van deze premie voor mensen met een beperkt 

inkomen. 

 

2.11 Voor buurtfeesten voorzien we voor 2020 en 2021 een verhoging van de gemeentelijke subsidie 

en zorgen we ook voor de nodige logistieke ondersteuning inzake veiligheid.   

  

3. Verenigingsleven 
 

3.1 Aangezien de Vlaamse Overheid meer dan € 400.000 ter beschikking stelt aan de gemeente voor 

de sport-, cultuur- en jeugdwerksector, dringen we aan op een breed overleg met de 

verenigingen en de adviesraden om in kaart te brengen welke noden er effectief leven in deze 

sector. Als fractie willen we hieronder al enkele concrete voorstellen lanceren over de wijze 

waarop deze gelden gespendeerd kunnen worden. 

 

3.2 Alle kosten die door een vereniging gemaakt werden voor activiteiten die door de coronacrisis 

geannuleerd moesten worden, worden door de gemeente terugbetaald. 

 

3.3 Voor onze jeugdverenigingen engageren we ons als gemeente om alle bijkomende kosten voor 

de organisatie van de kampen (door toepassing van de opgelegde maatregelen door de hogere 



overheid) ten laste te nemen en stellen we ook de nodige extra middelen voor kampvervoer ter 

beschikking. 

 

3.4 De activiteiten die door de coronacrisis niet georganiseerd konden worden, worden toch in 

aanmerking genomen bij de berekening van de jaarlijkse subsidie. 

 

3.5 Er wordt een gemeentelijk waarborgfonds opgericht van 200.000 euro waarop verenigingen een 

beroep kunnen doen als zij kunnen aantonen dat hun werking door de coronacrisis fundamenteel 

is aangetast. 

 

3.6 De sport- en jeugddienst krijgen de taak om in overleg te gaan met alle sportclubs en 

jeugdverenigingen  om het nieuwe seizoen veilig op te starten.  Bijkomende kosten in het kader 

van de veiligheid worden ten laste genomen door de gemeente. 

 

3.7 We gaan samen met de jeugddienst na waar speelplaatsen van de scholen mee kunnen 

ingeschakeld worden voor onder andere niet-georganiseerde jeugd. Hiermee reiken we ook de 

hand aan kinderen uit kwetsbare gezinnen. De gemeente voorziet deze zomer ook in de 

ondersteuning van deze activiteiten door eigen personeel of jobstudenten in te zetten. 

 

3.8 Aangezien de ondersteuning van het verenigingsleven grotendeels gesubsidieerd zal verlopen, 

vragen we dat ook de lokale overheid zelf nog de nodige initiatieven neemt. Hierbij denken we 

aan : 

 

3.8.1 De subsidies die de verenigingen van de gemeente elk jaar ontvangen, zullen vervroegd 

uitbetaald worden. Op die manier krijgen de verenigingen meer financiële ademruimte. 

 

3.8.2 Er komt  geen verhoging meer van de retributies voor het gebruik van de gemeentelijke 

infrastructuur.  

 

3.8.3 Er komen geen bijkomende retributies voor de huur van gemeentelijk materiaal: hiermee 

verwijzen we naar de eerder aangekondigde bijkomende retributies. 

 

3.8.4 De nominatieve subsidies die in de begroting voorzien zijn, maar in 2020 niet worden 

aangewend, worden volledig overgedragen naar 2021.  

 

4. Lokale  economie 
 

4.1 Wat de horecasector in onze gemeente betreft, verwijzen graag naar ons plan ter ondersteuning 

van de Bornemse horecazaken. We hopen dat de gemeente ondertussen al aan de slag is gegaan 

om een plan op te stellen en daarbij rekening houdt met onze voorstellen: 

 

4.1.1 Geef horecazaken extra ruimte door de terrassen uit te breiden, met ook aandacht voor 

de deelgemeenten. 

 

4.1.2 Duid een gemeentelijke coronaverantwoordelijke voor de horeca aan. 

 

4.1.3 Voorzie voldoende hygiëne- en beschermingsmateriaal. 

 



4.2 Onze fractie stelt voor om een grote actie uit te werken in het Weekend van de Klant. Daarbij 

denken we bijvoorbeeld aan een tombola in alle handelszaken met een prijzenpakket van                             

€ 25.000. Verder wordt er gewerkt aan de organisatie van een begeleidend programma met 

straattheater en een volwaardige publiciteitscampagne hierover in een heel ruime regio. 

 

4.3 We zetten verder in op de promotie en de organisatie van de korte keten. Hiervoor vragen we 

om voortbouwend op de initiatieven van tijdens de coronacrisis over te gaan tot de organisatie 

van markten in deelgemeenten. We hebben immers gemerkt dat deze periode geleid heeft tot 

nieuwe inzichten inzake koop- en consumptiegedrag. 

 

4.4 We gaan na of het financieel haalbaar is om een subsidiebeleid op te starten voor lokale 

handelaars voor de opstart van “slimme” oplossingen (eenmalige subsidie). Hiermee 

ondersteunen we kleine ondernemingen die meer toekomst-proof willen worden, want de 

toekomst is digitaal, duurzaam en lokaal. Hiervoor kan er een project bij de Vlaamse Overheid 

rond innovatieve digitale projecten bij lokale besturen worden ingediend (subsidie in het kader 

van een platform voor producten, digitale ruimte voor delen van projecten en dienstverlening). 

 

  

 

 

 

 

 


