
  

 
Principebeslissing op voorstel van Open Vld plus over een tweede reeks steunmaatregelen vanuit 
gemeentelijk oogpunt naar aanleiding van de Cornona-pandemie  
 
Toelichting 
 
Na een voorstel rond een eerste reeks (fiscale) maatregelen, acht Open Vld plus het wenselijk een 
tweede reeks steunmaatregelen ter goedkeuring voor te leggen aan het bestuur.  
 
De corona-crisis heeft een ernstige impact op ons leven, dat voelt iedereen goed aan. Gezinnen en 
bedrijven. Maar ook na deze crisis is het duidelijk dat de gevolgen nog een eind zullen wegen op de 
economie en onze inwoners. Alle beetjes – naast de federale en de Vlaamse maatregelen, ook 
gemeentelijke initiatieven -  helpen hierbij. 
 
Maar inwoners hebben ook tijdens deze lange periode van lockdown-light nood aan steun. Vandaar 
volgende voorstellen: 
 
a) De diensten maken een lijst op met de alleenstaande 70+-ers en alle 80 en 80+-jarigen. Deze 
worden (met respect voor de privacy) telefonisch gecontacteerd door de gemeentelijke diensten. 
Personen die over geen telefoontoestel beschikken, worden persoonlijk gecontacteerd. Er wordt 
gewerkt met een checklist, waar nodig wordt hulpverlening via het OCMW of via vrijwilligers 
opgezet. Dat kan gaan van een babbel tot boodschappen, wandelen met huisdieren,… 
 
b) Om uitvoering te geven aan voorstel a) wordt ook de organisatie van een boodschappendienst op 
poten gezet, i.s.m. vrijwilligers die zich hiervoor aangeboden hebben. Deze dienst wordt ook 
opgengesteld voor patiënten met symptomen van COVID 19 die thuis verblijven en zelf geen 
boodschappen kunnen doen of daarvoor niet kunnen terugvallen op een netwerk. 
 
c) Er wordt een GSM noodnummer verspreid voor kwetsbare personen die geen netwerk hebben, 
zodat zij beroep kunnen doen op de sociale dienst van het OCMW. 
 
d) Er werd door Oosterzele Onderneemt reeds een mooi overzicht gemaakt van Oosterzeelse 
handelaars in voeding, met ook vermelding van zaken die thuislevering voorzien. Dit is een goed 
initiatief in het kader van het promoten van ‘koop lokaal’. Naast dit initiatief willen we de inwoners 
ook na de periode van lockdown light stimuleren om lokaal te kopen. Daarom stellen we voor om het 
initiatief van de gemeente Herzele ‘Hart voor Handelaars’ ook uit te rollen in Oosterzele. 

 
De maatregelen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus treffen veel 
handelszaken. We stellen daarom voor de lokale handelaars een financieel hart onder de riem 
te steken en willen daarvoor de Hart voor Handelaars bon in het leven roepen. 
 
De Hart voor Handelaars bon voor 50 euro kan aangekocht worden via de webshop van 
Oosterzele Onderneemt (of telefonisch/per brief voor mensen die niet over internet 
beschikken) om bij een specifieke handelaar te besteden. 

 
Het lokaal bestuur legt 5,00 euro bij op elke aangekochte bon. Het totaal bedrag van 55,00 
euro wordt, meteen na aankoop van de bon, gestort op het rekeningnummer van de 
handelszaak. Na de betaling stuurt het gemeentebestuur de bon of bonnen op. Van zodra de 
handelszaak opnieuw open is, kunnen de inwoners voor 55,00 euro aankopen doen.  
 
Om een overzicht van de steunmaatregel te kunnen bewaren is het belangrijk  dat de inwoner 
weet dat hij/zij alleen 5,00 euro extra krijgt om te spenderen indien de bon aangekocht wordt 



  

bij het lokaal bestuur. Doe je rechtstreeks 
aankopen in de webshop van de handelszaak, dan krijg je deze 5,00 euro extra niet. 
 
Handelaars worden allemaal aangeschreven om zich aan te sluiten bij dit initiatief, zodat hun 
contactgegevens kunnen worden opgenomen worden in het overzicht van deelnemende 
handelaars. 

 
e) De technische dienst werkt plexi-glaswanden uit voor handelaars, apotheken, onthaal van 
dokterspraktijken en andere para-medici die hier nog niet over zouden beschikken en dit toch 
wensen. Ook handelaars die hun zaak heropstarten na de lockdown-light zullen hier (op dat moment) 
desgevallend gebruik kunnen van maken. 
 
f) Inwoners stellen zich vragen over het inventariseren en herverdelen van het medisch 
beschermmateriaal. Het bestuur heeft via verschillende kanalen materiaal ontvangen. Ook inwoners 
hebben zelf de naaimachine ter hand genomen en willen weten wat er met de donaties gebeurde. 
Het is daarom wenselijk om een overzicht publiek te maken welk materiaal, wanneer aan wie werd 
bedeeld. 

 
g) Het OCMW probeert ook kwetsbare gezinnen (die daar nog niet over beschikken) te voorzien van 
internettoegang (vb. via systeem van Wi-Free). Zo kunnen ook zij in deze uitzonderlijke periode 
gebruik maken van de online leerplatformen én op de hoogte blijven van alle recente informatie 
m.b.t. COVID-19 en de steunmaatregelen.  
 
h) Een neutrale communicatie van het gemeentebestuur met update van alle info en maatregelen 
wordt om de 14 dagen tijdens de lockdown huis-aan-huis bedeeld bij de inwoners. Zo hebben ook 
inwoners die minder digitaal aangelegd zijn of niet over internet beschikken, alle up-to-date 
informatie. Voor het bedelen van deze brief kan desgevallend ook een beroep gedaan worden op 
vrijwilligers die zich kunnen opgeven om brieven te bussen in hun buurt.  
 
 
De Gemeenteraad 
 
BESLUIT 

Artikel 1: Principieel akkoord te gaan met het voorstel om de alleenstaande 70+-ers en alle 80 en 
80+-jarigen te contacteren met het oog op sociaal contact en het desgevallend aanbieden van hulp. 
De diensten van OCMW zorgen voor de uitrol hiervan. 

Artikel 2: Principieel akkoord te gaan met de organisatie van een boodschappendienst i.s.m. 
vrijwilligers die zich hiervoor aanbieden. Het MAT doet voorstellen aan het schepencollege ter 
uitvoering van deze beslissing. 
 
Artikel 3: Principieel akkoord te gaan met het aanbieden van een GSM noodnummer voor 
verspreiding aan kwetsbare personen die geen netwerk hebben. Het OCMW zorgt voor de uitwerking 
hiervan en brengt de doelgroep hiervan op de hoogte. 
 
Artikel 4: Principieel akkoord te gaan met het aanbieden van bon ‘Hart voor Handelaars, waarbij  
een bon van 50 euro kan aangekocht worden via de webshop van Oosterzele Onderneemt (of 
telefonisch/per brief voor mensen die niet over internet beschikken) om bij een specifieke handelaar 
te besteden. Het lokaal bestuur legt 5,00 euro bij op elke aangekochte bon. Het totaal bedrag van 
55,00 euro wordt, meteen na aankoop van de bon, gestort op het rekeningnummer van de  
 



  

 
 
handelszaak. Na de betaling stuurt het gemeentebestuur de bon of bonnen op. Van zodra de 
handelszaak opnieuw open is, kunnen de inwoners voor 55,00 euro aankopen doen.  
De gemeentelijke dienst lokale economie zorgt voor de uitrol hiervan. Het College van Burgemeester 
en Schepenen maakt hiervoor de nodige budgetten vrij bij de eerstvolgende begrotingsaanpassing 
2020. 
 
Artikel 5: Principieel akkoord te gaan met het aanbieden van plexi-glaswanden voor handelaars, 
apotheken, onthaal van dokterspraktijken en andere para-medici die hier nog niet over zouden 
beschikken en dit toch wensen. De gemeenteraad vraagt het College van Burgemeester en 
Schepenen hiertoe opdracht te geven aan de technische dienst voor de uitwerking hiervan. 
 
Artikel 6: Principieel akkoord te gaan met het publiek maken van een overzicht van het 
geïnventariseerd en herverdeeld medisch beschermmateriaal. De gemeenteraad vraagt het College 
van Burgemeester en Schepenen hiervan snel werk van te maken. 

 
Artikel 7: Principieel akkoord te gaan met het aanbieden van internet aan kwetsbare gezinnen (die 
daar nog niet over beschikken). De gemeenteraad vraagt het College van Burgemeester en 
Schepenen hiertoe opdracht te geven aan de gemeentelijke diensten. 
 
Artikel 8: Principieel akkoord te gaan met het verspreiden van communicatie van het 
gemeentebestuur met update van alle info en maatregelen over Corona op 14-daags regime. Deze 
informatie wordt tijdens de lockdown huis-aan-huis bedeeld bij de inwoners, desgevallend met de 
hulp van vrijwilligers. De gemeenteraad vraagt het College van Burgemeester en Schepenen hiertoe 
opdracht te geven aan de gemeentelijke diensten. 
 
 


