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Na corona: het Kroonplan Westerlo
De impact van de corona-crisis op ons leven is groot, ook in Westerlo. De voorbije weken
en maanden waren hard, erg hard. Zeker op momenten dat mensen uit onze eigen omgeving
door het coronavirus in het ziekenhuis belandden of erdoor overleden. Onze gedachten zijn
dan ook in de eerste plaats bij hen, en bij hun familie en vrienden.
Ook de bewoners van onze woonzorgcentra en hun families kregen het hard te verduren.
We hebben in onze gemeente de federale regels goed proberen te volgen en te doen zoals
de virologen het vroegen. Dit was niet altijd gemakkelijk en eenduidig. We zijn er ons
terdege van bewust dat al deze maatregelen zeer zwaar hebben gewogen op ons familiaal,
sociaal, professioneel en economisch leven.
Positief in het coronaverhaal is dat Westerlo zich van haar warmste en sterkste kant heeft
laten zien. We hebben samen op afstand gezongen en muziek gemaakt. Samen de dagboeken
van Woonzorgcentrum Parel der Kempen verslonden. Samen mondmaskers bedeeld en
gemaakt. Inkopen gedaan voor de buren. Onze solidariteit betuigd. Voorzichtig geweest.
Iedereen op zijn eigen manier. Dat verdient ook een applaus en woorden van welgemeende
dank. Dank je wel, Westel!
De curves en de dalende cijfers van het aantal besmettingen, ziekenhuisopnames en
overlijdens gaan -gelukkig- nog steeds de goede richting uit en de samenleving is goed
heropgestart. Het gevaar is echter nog niet geweken, we hebben het virus nog niet klein
gekregen. Waakzaamheid is en blijft dus geboden.
We moeten terugkeren naar een nieuw normaal en tegelijk de mooie kanten van deze
coronaperiode vasthouden.
Daarvoor heeft het gemeentebestuur het Kroonplan van Westerlo opgesteld. Een plan
waarbij we sterk inzetten op gezondheid, welzijn en ondersteuning.

Van waar de naam Kroonplan?
Het coronavirus dankt zijn naam aan de krans of kroon (in het Latijn corona) rond de
virusdeeltjes. Maar het woord KROON heeft ook een positieve betekenis.
Met dit Kroonplan willen we onze zorg- en hulpverleners en alle andere helden een
KROON opzetten. Het is onze manier om hen heel oprecht eer te bewijzen en onze
dankbaarheid te betuigen voor de moed en de grote inzet van de voorbije weken en
maanden.
Het Kroonplan is de KROON op het werk na een zeer brede en intensieve consultatieronde
waarbij we zowat alle sectoren en geledingen van onze Westelse samenleving hebben
bevraagd naar hun noden en behoeften als gevolg van deze coronacrisis.
Westerlo wil ook graag de KROON spannen met een totaalplan dat de klemtoon legt op de
gezondheid en het welzijn van haar inwoners, naast slimme maatregelen die kansarmen, onze
gezinnen, onze verenigingen, onze winkels, onze zelfstandigen en dienstverleners, onze
landbouwers en bedrijven extra impulsen moeten geven. Zeker diegenen die het echt nodig
hebben. Zonder daarbij de gemeentelijke financiën in gevaar te brengen.
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Een gezondheids-, welzijns- en ondersteuningsplan
Met het Kroonplan werken we heel wat acties uit op het vlak van gezondheid, welzijn en
ondersteuning. Onze bedoeling? Het warme Westerlo met haar sterke dorpen terug doen
opleven na deze gezondheidscrisis.
Hoe kan de gemeente mee de gevolgen van deze coronacrisis opvangen? Voor onze meest
kwetsbare inwoners, senioren, gezinnen, winkels, horecazaken en bedrijven, voor onze
medewerkers en verenigingen? Hoe zorgen we mee voor de fysieke en mentale gezondheid
van de Westerlonaren in de nasleep van deze bijzondere periode? Hoe zorgen we ervoor
dat het warme Westerlo met haar sterke dorpen er terug helemaal staat? En wat zijn de
financiële gevolgen van deze crisis voor de gemeentelijke organisatie?

In samenspraak en op maat
De voorbije dagen en weken zijn er in verschillende maatschappelijke sectoren besprekingen
geweest, telefonisch en waar mogelijk ook samen. We deden dat op maat van de sector of
de doelgroep. Tijdens deze inspraakronde zaten beleidsverantwoordelijken samen met
medewerkers van de gemeente en het OCMW, vertegenwoordigers van adviesraden, onze
bijna 300 verenigingen, sleutelpersonen, ervaringsdeskundigen, afgevaardigden van bedrijven,
landbouw, horeca, markten, lokale winkels en belangenorganisaties. Ze kregen telkens enkele
vragen voorgeschoteld, zoals:
•
•

Wat is de impact van de coronacrisis op jullie werkveld of vereniging en hoe werd er
mee omgegaan?
Welke maatregelen en initiatieven heb jij of jouw onderneming, vereniging of sector al
genomen en waarmee kan de gemeente helpen of ondersteunen?

Er waren vier werkgroepen:
•
•
•
•

senioren en kwetsbare inwoners
lokale ondernemingen, horeca, winkels en landbouw
sport-, jeugd- en cultuurverenigingen
vertegenwoordigers van de gezondheidssector.

Het resultaat van die inspraakronde is op 15 juni besproken op een informele gemeenteraad.
De gemeenteraadsleden vulden daarbij aan met hun ervaringen, inzichten en voorstellen.
Na deze informatie- en inspraakronde werkte het college van burgemeester en schepenen,
samen met de administratie, het ontwerp van Kroonplan verder uit waarbij rekening werd
gehouden met de volgende principes:
-

Het Kroonplan is een ‘SAMEN STERK’- verhaal. De maatregelen zijn niet bedoeld als
individuele tegemoetkomingen.

-

Er moet een draagvlak voor de maatregelen zijn binnen de sector of de doelgroep.

-

De maatregelen moeten een duurzaam karakter hebben. De voorkeur gaat naar
structurele acties met een rendement op lange termijn.
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Dit Kroonplan biedt niet alleen een algemeen kader maar bevat ook reeds een aantal
concrete maatregelen. Meer concrete acties worden verder uitgewerkt in nauw overleg met
de betrokken sectoren, adviesraden en doelgroepen.

Het Kroonplan werd besproken en niet/ goedgekeurd op de extra gemeenteraad van
maandag 6 juli 2020.
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Grote dankbaarheid

Als gemeentebestuur kunnen we alleen maar erg dankbaar en nederig zijn. Dankbaar en
nederig voor de morele steun, de fysieke werkkracht, de intense betrokkenheid en de grote
deskundigheid van iedereen die zich mee ingezet heeft. Voor iedereen die ons al mee door
deze coronacrisis gegidst heeft. Van erg dichtbij of van een beetje verder af. Jullie steun,
werkkracht, betrokkenheid en deskundigheid vergeten we niet! Laat ons dan ook diep
respect hebben voor elkaars werk. Voor het werk van de bedenkers en de uitvoerders.
Voor de grote en de kleine inspanningen. Voor het werk dat je sowieso moest doen en voor
het werk dat je er zomaar bij gedaan hebt. Dus zeker ook voor jou! Onze dankbaarheid is
oprecht. Het is een hulde. Julie verdienen een KROON.
Wat we verwezenlijkt hebben om deze crisis het hoofd te bieden is niet alleen de verdienste
van individuen, het is ook de kracht van ons allemaal samen. Vanaf dag 1 klopten mensen aan
de deur. Ongeruste mensen met een duidelijk zicht op wat komen zou. Ondernemers die
spontaan hulp aanboden. Naaisters van mondmaskers. Creatievelingen met uitgewerkte
ideeën voor sociale acties. Zorg- en hulpverleners en zelfs hulpverleners voor de
hulpverleners. Mensen die bereid waren om bij te springen op plaatsen waar de nood het
hoogst was. Ook op het gemeentelijk vlak bleef de dienstverlening verzekerd dankzij onder
meer flexibel en telewerk.
De kracht van een samenleving merk je pas echt op als het erop aankomt. In een crisis zoals
deze wordt alles groter. We hebben misschien elkaars kleine kantjes gezien, maar vooral
ook elkaars talenten. En het is juist met deze inzet en talenten dat crisissen kunnen
overwonnen worden.
Met dit kroonplan willen we zorgen dat dat allemaal opnieuw vanzelfsprekend kan worden.
Helder. Dat we alert zijn voor elkaars gezondheid door preventie en detectie. Dat we blijven
bewegen en sporten, voor onszelf en met elkaar. Dat we blijven kiezen voor zorg dicht bij
huis. Dat we oog hebben voor de mensen uit onze buurt. Dat we winkelen bij de winkel om
de hoek. En dat we meedoen met onze plaatselijke verenigingen. Dat zijn de parels aan de
kroon van ons Kroonplan. Dat is waarom Westerlo de Parel van de Kempen is.
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In het bijzonder willen we de zorg- en hulpverleners bedanken. Zij stonden en staan immers
nog steeds in de frontlinie, in het oog van de storm en stellen zich bloot aan het gevaar voor
het welbevinden van anderen.
Dat het corona-gebeuren op hen een grote impact heeft gehad, bewijst de korte boodschap
van Dr. Guido Van Opstal, woonachtig in Westerlo met een huisartsenpraktijk in Herselt,
die zwaar werd getroffen door het virus.
Toevoegen: korte boodschap van Guido van Opstal.
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Een gezondheids-, welzijns- en ondersteuningsplan
Gezondheid en welzijn
Willen we in de toekomst, in de komende maanden en misschien jaren eer bewijzen aan
onze zorg- en hulpverleners, zullen we ons moeten aanpassen aan het nieuwe normaal en
zullen we extra moeten inzetten op preventie en detectie.
We willen ons als lokaal bestuur tijdig en goed voorbereiden om een eventuele verhoging
van het aantal besmettingen in onze gemeente en regio snel en correct te kunnen beheersen.
We trekken onze lessen uit wat goed was en beter kan. Zorg in de eigen buurt is daarbij een
belangrijk aandachtspunt.
De corona-periode heeft ons achtergelaten met heel wat negatiefs: angst, eenzaamheid,
financiële zorgen. We zullen moeten opbouwen, ondersteunen, organiseren, lokaal en in
onze buurt. Maar daarnaast moeten we zeker ook de positieve zaken benoemen en deze nog
meer stimuleren. We hebben het dan over het herontdekken van het belang van het lokale
aspect in onze samenleving: de babbel met de buren, het herontdekken van de kleine
wandelweggetjes op de akkers en in de bossen naast onze deur, lokaal dichtbij de voordeur.
Onze kwetsbare inwoners, mensen met financiële of psychologische problemen, eenzamen,
zieken, verdienen bijzondere aandacht. Zij zijn immers hard getroffen door de corona-crisis
en we moeten hen een positief perspectief bieden.

Preventie en detectie
•

•
•

•

•

We bereiden ons voor op een meer lokale aanpak van de epidemie. We moeten bij een
opflakkering onmiddellijk kunnen ingrijpen. De Vlaamse overheid organiseert, in
samenwerking met de eerstelijnszones, lokale cellen met mobiele teams om preventief te
werken en om lokale uitbraken snel aan te pakken. Als lokaal bestuur willen we inzetten
op een snelle rapportering en een dagelijkse opvolging van het aantal besmettingen, de
risicocoëfficiënt of andere opsporingscijfers. Zo wordt het risico op een eventuele
nieuwe lokale besmettingshaard snel duidelijk en kan gepast gereageerd worden. We
ontwikkelen daartoe een lokale covid-barometer in samenwerking met de
actoren in de eerste lijn.
We zorgen voor snelle, correcte en transparante informatie aan onze
inwoners. We communiceren over de corona-situatie in onze gemeente.
We sensibiliseren over het juist gebruik van beschermingsmateriaal, zoals het gebruik
van mondmaskers en andere veiligheidsmaatregelen en –richtlijnen, richtlijnen over
handhygiëne, sociale distancing en isolatie.
We zorgen voor een strategische voorraad beschermingsmateriaal en passende
veiligheidsmaatregelen, zodat we voorbereid zijn bij een eventuele volgende of lokale
uitbraak. Hiervoor worden de nodige financiële middelen voorzien in het meerjarenplan.
Het is eigen aan een crisis dat de constante toevloed aan nieuwe noden niet altijd en
overal kan opgevangen worden binnen het reguliere aanbod. Enkel door samenwerking
tussen verschillende actoren en sectoren kan tegemoet gekomen worden aan de
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•

•

•

behoeften op het vlak van zorg en opvang. We organiseren een lokale coördinatiecel
met vertegenwoordigers van het lokaal bestuur en de specialisten op het terrein
(ziekenhuizen, huisartsen, woonzorgcentrum) maar ook andere actoren in het werkveld.
Richtlijnen, problemen of de opvolging van een eventuele uitbraak kunnen zo snel
afgestemd worden en ontstaat verbinding tussen de actoren. Die structuur moet op
korte termijn klaar staan.
We zullen als gemeente onze voorbeeldfunctie bij het toepassen van de
veiligheidsmaatregelen in het organiseren van onze dienstverlening en bij het organiseren
van activiteiten waarmaken. We zullen daarbij kunnen rekenen op de cijfers uit onze
lokale covid-barometer om bepaalde en gepaste maatregelen te nemen bij onze
activiteiten. We geven ook advies aan verenigingen en gebruikers van onze gemeentelijke
infrastructuur hoe zij moeten omgaan met de veiligheidsmaatregelen.
Een gezonde levensstijl versterkt het immuunsysteem en vermindert de kans op een
infectie aanzienlijk. Als lokaal bestuur zullen we beweging, recreatie en sport nog
meer aanmoedigen, zowel in ons eigen aanbod van sportactiviteiten als in het ter
beschikking stellen van bijkomende sport-, culturele, spelinfrastructuur. De
accommodatie van het Sporta-centrum biedt heel wat mogelijkheden. We willen het
aanbod van recreatie en sport ook dicht bij huis brengen. We werken een loop- en
wandelparcours in elk deeldorp uit en zorgen voor een aangepast recreatieaanbod en
vakantiebeleving in eigen dorp. We hebben daarbij ook aandacht voor het mentale
welbevinden en aspecten zoals angst en eenzaamheid.
We zetten in op een aantrekkelijk zomeraanbod voor jong en oud zodat iedereen kan
genieten van onze mooie gemeente. De dienst toerisme zorgt voor unieke wandel- en
zoektochten, opgenomen in een prachtige zomerbrochure en de kinderen die deelnemen
aan speelpleinwerking en kinderopvang zullen een onvergetelijk zomer beleven.

Zorg
•

•

We hebben aandacht voor zorg dichtbij huis. Op aangeven van de seniorenraad
lanceren we, samen met partners uit de zorgsector en de hulpdiensten, het gebruik van
de gele doos. De gele doos is een doos met cruciale persoons-, contact- en medische
gegevens die in de koelkastdeur bewaard wordt. Dat maakt de doos gemakkelijk te
vinden voor hulpdiensten, buren, andere mantelzorgers, die zo kostbare tijd winnen in
crisissituaties. Op die manier willen we ook inzetten op de vermindering van gevoelens
van angst bij risicopatiënten.
We evalueren de werking van de eerstelijn en dan in het bijzonder de triageposten
en de eerstelijnszone, in samenwerking met huisartsen, ziekenhuizen en andere partners.
Westerlo bevindt zich hierbij in een bijzondere situatie, omwille van de oriëntatie op
verschillende ziekenhuizen, voornamelijk Geel en Herentals, die gelegen zijn in
verschillende eerstelijnszones, ziekenhuis van Geel in eerstelijnszone Zuiderkempen en
ziekenhuis van Herentals in eerstelijnszone Middenkempen. Daarnaast is ook nog eens de
oriëntatie naar de huisartsenwachtpost en triagepost binnen Westerlo verschillend: voor
Heultje richting de huisartsenwachtpost van Heist-op-den-Berg en triagepost van
Booischot en voor de rest van Westerlo richting de huisartsenwachtpost van Westerlo
en de triagepost van Geel. We willen post-corona dus bekijken hoe dit alles heeft
gewerkt en welke voordelen of drempels er speelden.
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•
•

We willen voorbereid zijn voor de opstart van een triagecentrum in Westerlo zodat
we de zorg dichtbij huis kunnen garanderen.
De woonzorgcentra werden bijzonder getroffen door deze corona-crisis. Bewoners en
hun familie hadden geen fysiek contact. Het moeten afscheid nemen in soms vreselijke
omstandigheden weegt zwaar door. Medewerkers zetten zich elke dag opnieuw ten volle
in voor de meest optimale zorg in vaak stresserende omstandigheden. We willen ons
daarom voorbereiden op een heropflakkering of een eventuele tweede uitbraak.
Aandachtspunten zijn daarbij onder andere het psychosociaal welzijn van zowel
bewoners, familie als personeel, de beschikbaarheid van beschermingsmateriaal,
voldoende veerkracht bij het personeel,.. We organiseren een evaluatievergadering met
de woonzorgcentra in aanwezigheid van minstens de coördinerend en raadgevend arts
en de directie van de woonzorgcentra.

Buurtgericht werken en dienstverlening op maat als antwoord op armoede, eenzaamheid en
andere noden
•

•

•
•

•

•

We willen aangename, warme buurten creëren en ondersteunen. We zorgen ervoor
dat het buurtnetwerk wordt vergroot om angst en eenzaamheid tegen te gaan. We
zetten een project op van buurt- en straatverantwoordelijken die zorgen dat
mensen bij elkaar komen, die een oogje in het zeil houden en samen met de wijkagent
mee zorg dragen voor de veiligheid in de buurt, die activiteiten organiseren in de buurt,
zodat buren elkaar leren kennen en dat ze zorg dragen voor elkaar.
We stimuleren en ondersteunen initiatieven waarbij buren elkaar beter leren kennen en
die het buurtleven promoten. We voeren zo snel mogelijk buurtcheques voor deze
initiatieven in waarmee bij lokale handelaars aankopen kunnen gedaan worden. We
maken hiervoor een reglement op.
We doen een oproep aan buurten hoe we buurten kunnen verfraaien.
We zetten in op detectie van eenzaamheid van inwoners, met angstgevoelens, met
bepaalde financiële, psychische of andere problematieken en volgen hen actief op door
onder meer huisbezoeken van de maatschappelijk werkers en het zorgteam standaard
mee op te nemen in ons dienstverleningsmodel, waarvoor de nodige tijd en ruimte
wordt voorzien. Ook thuiszorgdiensten, zoals gezinszorg en de medewerkers van de
maaltijdbedeling zijn uitstekend geplaatst als voelsprieten in een thuissituatie. We willen
hen opleiden om onderliggende problematieken actief te detecteren. De reeds opgezette
actie om 80-plussers proactief op te bellen is een initiatief dat geapprecieerd werd. We
willen dit project verder uitdiepen en ons ook focussen op diegene die we niet hebben
kunnen bereiken.
We trekken een groep van vrijwilligers aan die ondersteund wordt door professionele
medewerkers die bepaalde doelgroepen kunnen detecteren, bevragen en laagdrempelig
ondersteunen. De opgestarte babbellijn in corona-tijd is een voorbeeld van zo’n
laagdrempelig project met vrijwilligers dat we willen verder zetten.
We onderzoeken hoe we kwetsbare inwoners actief kunnen opsporen en benaderen, en
hoe we deze aanpak kunnen inbedden in onze werking, zodat we deze ook kunnen
inzetten in het kader van detectie van andere kwetsbare doelgroepen.
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•

•

We zetten in op mantelzorg en op de ondersteuning van de mantelzorgers. We
waarderen onze mantelzorgers door een mantelzorgcheque, die te besteden is bij de
lokale handelaars, en organiseren de dag van de mantelzorg. We willen ook het
contact en ervaringsuitwisseling tussen lotgenoten stimuleren door info-, vormingsen ontmoetingsmomenten te organiseren.
De subsidies die door de federale en Vlaamse overheid specifiek voor kwetsbare
gezinnen werden toegekend aan de lokale besturen, zullen we inzetten voor projecten en
initiatieven voor de meest kwetsbare inwoners en mensen in armoede, en dit in
samenspraak met lokale actoren.

Lokale economie
De impact van de corona-crisis op de lokale economie is niet te onderschatten. Winkels,
bedrijven, handelszaken, horeca, markten… waren gedurende een hele tijd gesloten, met
uitzondering van een aantal bedrijven uit de cruciale sectoren. De geleidelijke opstart zorgt
voor heel wat vragen, onzekerheden, ook over de toekomst. Hoe kunnen de
veiligheidsmaatregelen worden gegarandeerd, zullen klanten de maatregelen respecteren?
Blijven we lokaal kopen en kiezen, zoals we dat tijdens de lock-down deden? Lokale
ondernemingen en ondernemers verwachten van de lokale besturen om hen hierin te
ondersteunen.
•

•

•

•

•
•

We investeren in promo en communicatie om onze ondernemers, bedrijven,
dienstverleners en horeca te promoten en te steunen en het lokaal ondernemen in de
kijker te zetten. We communiceren over de Westelse lokale economie en over de acties
die we organiseren voor de lokale handel in de Westel Info en zetten de andere
gemeentelijke kanalen in.
In het kader van de ‘korte keten’ werken we een campagne uit rond ‘Kies lokaal’ of
‘Koop lokaal’ uit om de lokale middenstand te ondersteunen door onze inwoners te
stimuleren om aankopen bij de lokale land- en tuinbouwers, winkels en handelaars te
doen of om beroep te doen op plaatselijke zelfstandigen. We promoten deze campagne
en ondersteunen de uitwerking ervan. We organiseren samen met de lokale
ondernemers daarvoor specifieke acties zoals een lokale opendeurdag van lokale
bedrijven met fietsroutes, koopzondagen, eventueel in combinatie met een autoloze
zondag.
We stimuleren het netwerk tussen de diverse Westelse bedrijven en ondernemers,
klein of groot, door samenkomsten te organiseren, deze kenbaar te maken en bedrijven
en ondernemingen hierover actief aan te spreken.
We werken een aantrekkelijk en origineel beloningssysteem uit voor en met de
horeca, kleinhandel en dienstverleners van Westerlo waarbij klanten gemotiveerd
worden om lokaal te kiezen met beloningen die zich kunnen vertalen in prijzen,
kortingen of promoties.
In de mate van het mogelijke wordt aan de vragen van de horeca om grotere
terrassen te creëren gunstig gevolg gegeven.
We evalueren de retributie- en belastingsreglementen op rechtstreekse coronaimpact. Als er een rechtstreekse impact is, bekijken we hoe we kunnen zorgen voor
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vrijstellingen of kortingen voor de periode. Zo zal bijvoorbeeld de belasting op
drijfkracht of een vervangende bedrijfsbelasting in 2021 met 25 procent verminderd
worden. Het abonnementsgeld van de marktkramers wordt voor het tweede kwartaal
kwijtgescholden. De markt is in de periode niet kunnen doorgaan. Ook voor de
kermissen die niet zijn kunnen doorgaan, is de belasting niet verschuldigd.

Verenigingen
Onze vele jeugd-, sport- en culturele verenigingen zorgen voor het sterke sociale weefsel in
onze gemeente en voor de ontplooiing van veel talent. Vele verenigingen dienden de
afgelopen maanden noodgedwongen hun activiteiten te staken. De corona-crisis is evengoed
een crisis van het samenleven. Plaatsen waar we elkaar ontmoeten in onze vrije tijd werden
namelijk zwaar getroffen. Maar ook dan bleven ze paraat staan met hun gekende wilskracht
en zin voor creativiteit en bewezen opnieuw hun onvervangbaar belang voor het
samenleven. Ze ontdekten de digitale kanalen om contacten te onderhouden, maar misten
toch vooral hun samenhorigheid.
Sommige verenigingen leden verlies door het annuleren van de activiteit of derfden
hoogstnoodzakelijke inkomsten, terwijl vaste kosten bleven doorlopen.
Een grote bekommernis is de heropstart van het verenigingsleven in het nieuwe normaal.
Het is een wankel evenwicht zoeken tussen het belang van verbondenheid creëren en het
respecteren van de veiligheidsmaatregelen. Als lokaal bestuur blijven we resoluut het sterke
verenigingsleven ondersteunen, als motor van onze warme gemeente. Een belangrijk
aandachtpunt hierbij is het lokale aspect, ontspanning dicht bij de deur.
•

•

De Vlaamse overheid besliste om vanuit het Noodfonds extra middelen toe te kennen
aan de gemeenten ter ondersteuning van de sport-, cultuur- en jeugdsector. Voor
Westerlo bedraagt dit 251 000 euro. We organiseren een participatie- en
inspraakronde met de betrokken adviesraden voor de besteding van deze extra
middelen. We behouden als gemeente de regierol en stellen een aantal doelstellingen
voorop:
o Recuperatie van gemaakte onkosten voor activiteiten die door corona niet zijn
kunnen doorgaan.
o Compensatie voor extra kosten en/of minder ontvangsten bij de heropstart van
activiteiten of het organiseren van zomerkampen zoals een kamp-coronaproof
vergoeding waarbij de kosten voor de aankoop van hygiënepakketten, extra
spelmateriaal of specifieke EHBO-opleidingen kunnen vergoed worden.
o Het extra stimuleren van het verenigingsleven: de aansluiting van bijkomende
leden en het uitdenken van creatieve activiteiten of samenwerkingen.
We zetten het aanbod van de verenigingen extra in de kijker. We voorzien daartoe
een promofonds en zetten onze communicatiekanalen in om het aanbod van de
verenigingen kenbaar te maken, bijvoorbeeld met thema-Westel Info. We starten
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•

•

sensibiliseringscampagnes op om lid te worden van of deel te nemen aan activiteiten
van verenigingen. We ondersteunen de verenigingen bij de organisatie van een
gezamenlijk evenement. Zo kan bijvoorbeeld een festival georganiseerd door de
jeugdverenigingen opgenomen worden in de culturele programmatie. Ook een
dorpsgebonden verenigingenbeurs op een dorpsplein of een andere unieke locatie in een
dorp waarbij verenigingen hun activiteiten in de kijker zetten en waarbij de opbrengst
ook aan hen toekomt, kan rekenen op de steun van de gemeente.
We ondersteunen logistiek waar mogelijk. Het kampvervoer dat we al gratis
organiseren zal rekening houden met het extra materiaal dat nodig is. De beschikbare
wasstraat kan mee uitgeleend worden door de verenigingen. De gemeentelijke
infrastructuur kan ter beschikking gesteld worden als er nood is aan grotere, coronaproof ruimtes.
De uitbetaling van subsidies aan verenigingen kan versoepeld worden. Voorschotten
kunnen uitgekeerd worden aan verenigingen die het nodig hebben.

Financiële impact
De directe impact van de coronacrisis op de financiën van de lokale besturen is nog niet
altijd exact te becijferen. Bovendien zijn de gevolgen soms ook pas voelbaar in de volgende
jaren. Een aantal trends zijn echter wel duidelijk. De financiële impact is daarbij vooral te
wijten aan onverwachte uitgaven en misgelopen inkomsten.

Ontvangsten en uitgaven
Heel wat diensten moesten hun deuren sluiten, zoals het zwembad, de bib, het lokaal
dienstencentrum, … Gevolg is minder ontvangsten die deel gecompenseerd werden door
minder uitgaven.
De te ontvangen subsidies zijn in de meeste gevallen niet verminderd of zijn gekoppeld aan
verminderde uitgaven. De impact van de subsidies is dus eerder beperkt.
Wanneer de corona-crisis structurele economische gevolgen met zich meebrengt, zullen we
dat als lokaal bestuur vooral voelen via de ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting
(APB), omdat die rechtstreeks samenhangen met de in een bepaald jaar verdiende inkomens
en de daarop betaalde personenbelasting. Als mensen tijdelijk of definitief hun baan verliezen,
daalt hun inkomen en dus de personenbelasting die ze verschuldigd zijn. De verwachte krimp
in de economische activiteit kunnen ook de middelen uit de opcentiemen op de onroerende
voorheffing beïnvloeden.
Globaal verwachten we om netto ongeveer 180 000 euro minder ontvangsten te realiseren
in 2020.
Als lokaal bestuur hebben we ook heel wat extra uitgaven gedaan die rechtstreeks gelinkt
zijn aan de corona-crisis. Voorlopig staat de teller op 144 488 euro extra uitgaven, waarvan
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2/3de bijkomende veiligheidsmaatregelen om de dienstverlening op een veilige manier te
blijven organiseren met beschermingsmateriaal, plexiglas, extra wasstraten voor de scholen,
… Een belangrijk aandeel van deze extra kosten zijn ook de aankoop van mondmaskers voor
onze inwoners.
Maatregelen die we extra nemen in het kader van dit Kroonplan hebben ook tot gevolg dat
we minder ontvangsten zullen innen, zoals het evalueren van de retributies en belastingen op
hun rechtstreekse corona-impact of extra uitgaven zoals het uitwerken van een
beloningssysteem om de lokale middenstand en inwoners te ondersteunen.
De Vlaamse en federale overheid heeft een aantal extra subsidies aan de lokale besturen
toegekend om tegemoet te komen aan de extra uitgaven en de nodige maatregelen om de
lokale samenleving uit deze crisis op te tillen.

Huur, retributies en belastingen
Gelden die ontvangen werden voor niet geleverde dienstverlening werden of worden
terugbetaald, bijvoorbeeld het inschrijvingsgeld voor een sportkamp.
Aanrekeningen voor prestaties die niet geleverd zijn, zijn niet verschuldigd, bijvoorbeeld het
abonnementsgeld voor kermissen en marktkramers.
De gemeente verhuurt een aantal gebouwen / lokalen of stelt ze ter beschikking.
Verenigingen en organisaties die niet het volledige gebruiksgenot hebben gehad tijdens en
ingevolge de corona-crisis kunnen rekenen op een gehele of gedeeltelijk compensatie,
rekening houdend met de concrete omstandigheden.

Meerjarenplanning
Corona heeft ook zeker een impact gehad op het verschuiven van projecten en acties in tijd
zonder dat dit direct een financiële impact heeft. De lopende bouwprojecten zoals bij de bib,
de kunstencampus en het school in Heultje liepen vertraging op. Ook zullen de andere
geplande investeringen uitgevoerd worden.
Deze wijzigingen, zowel financieel als in tijd, zullen verwerkt worden in de aanpassing van het
meerjarenplan. Eén op vijf lokale besturen verwacht dat ze nu al maatregelen zullen moeten
nemen om in 2025 financieel in evenwicht te blijven. Dat blijkt uit een bevraging van de
Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVGS) en de Vereniging van financieel
directeurs (VLOFIN) bij de financieel directeurs. Onze meerjarenplanning geeft aan dat dit
niet of slechts beperkt zal zijn voor Westerlo. We blijven dus vasthouden aan het
engagement om de personenbelasting en de onroerende voorheffing niet te verhogen.

Autonoom Gemeentelijk Bedrijf (AGB)
Ons AGB die het zwembad en andere sportinfrastructuur beheert is een bedrijf met
winstoogmerk en moet dus op een andere manier benaderd worden.
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De opbrengsten van het AGB bestaan grotendeels uit omzet door verkoop van sportieve
dienstverlening en een prijssubsidie betaald door de gemeente die berekend is op basis van
de omzet. Dus als de omzet daalt, daalt ook de prijssubsidie. Hierdoor verliest het AGB in
2020 heel wat ontvangsten. Bovendien kan op de kosten slechts beperkt bespaard worden.
Volgens een eerste voorzichtige raming, waarbij er werd van uit gegaan dat het sportpark in
juli terug opstart met een capaciteit van 30% die langzaam groeit naar 70% van de omzet
tegen eind 2020 zouden de verliezen bij het AGB kunnen oplopen tot meer dan 200.000
euro, afhankelijk van het hernemen van de omzet vanaf 1 juli.
Het beoogde winstoogmerk van de AGB’s wordt in deze coronatijd dus bijzonder moeilijk.
Daarom heeft de hogere overheid een aantal tijdelijke maatregelen uitgevaardigd om
tegemoet te komen aan de specifieke problematiek van de AGB’s. Zo wordt het verplichte
winstoogmerk voor AGB’s om een volledige btw-aftrek te genieten in de corona-tijd tijdelijk
genuanceerd.
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Financiële impact op de gemeentelijke organisatie en
dienstverlening
Input van de diensten
De meeste diensten geven aan dat er wel degelijk een impact (geweest) is, maar dat die soms
moeilijk te becijferen valt. Bovendien is de impact soms ook pas voelbaar in de volgende
jaren.
Minder ontvangsten moeten pas in een aanpassing van het meerjarenplan verwerkt worden,
als de impact op de totale cijfers voldoende groot is. Mochten er in totaliteit meer uitgaven
binnen de groep van exploitatie of investeringen nodig zijn, dan is een aanpassing van het
meerjarenplan verplicht. Maar de verwachting is dat er voldoende ruimte is om kredieten te
verschuiven.
Corona kan zeker ook een impact hebben op het verschuiven van projecten en acties
zonder dat dit de kredieten wijzigt. Investeringskredieten kunnen overgedragen worden van
jaar tot jaar en verschuivingen binnen de exploitatiekredieten zijn altijd mogelijk.
De resultaten zullen af te lezen zijn uit de jaarrekening 2020 en volgende jaarrekeningen.

Ontvangsten 2020
Dienst
Academie

Financiële
Toelichting
impact
Er wordt gevreesd voor een vermindering van het aantal inschrijvingen,
wat resulteert in een verminderde subsidie.

Bib

-10.000 Door de sluiting van de bib zullen er minder ontvangsten zijn
(lidgeld/boetes).

BKO

-31.000 Er mogen sinds 16 maart 2020 minder kinderen opgevangen worden,
waardoor de ouderbijdragen verminderen. De heropstart van de
scholen hangt samen met de aanwezigheden in de kinderclub.
64.856 Vanwege de Vlaamse regering ontvangt de BKO compensatiesubsidies
voor deze verminderde ontvangsten.

Burgerzaken

-30.000 Er worden minder reispassen verkocht door het opgelegde reisverbod.

Cultuur

De ontvangsten worden meestal afgestemd op de uitgaven. De meeste
activiteiten kunnen uitgesteld worden:
- verhuur zalen
- eigen activiteiten
1

Dienst
Financiën

Financiële
Toelichting
impact
-380.494 Mogelijks komen mensen in de problemen bij de betaling van hun
belastingen, wat leidt tot een vertraging van de ontvangsten.
Mogelijks innen we de eigen belastingen trager of (gedeeltelijk) niet (nog
te beslissen). De impact is vandaag nog niet gekend.
251.104 Vlaamse regering wilt het lokale verenigingsleven (cultuur, jeugd en
sport) ondersteunen door extra middelen ter beschikking te stellen.

Jeugd

-500 Door Corona heeft de jeugddienst minder activiteiten kunnen
organiseren (buitenspeeldag, Jonggedoe activiteiten,…) en zijn er
minder ontvangsten. Anderzijds zullen er ook minder uitgaven zijn. In
het najaar kan de situatie wijzigen.
-1.230 Voorstel: het deel van de huur dat het jeugdhuis aan de gemeente terug
betaalt, wordt kwijtgescholden gedurende 3 maanden (nog te beslissen)

Lokaal
Diensten
Centrum

-350 De boodschappendienst wordt dit jaar vermoedelijk niet meer
opgestart
-2.260 Vermoedelijk zullen er 4 maanden minder huurinkomsten zijn van 1
assistentiewoning. Een geplande verhuur kon niet doorgaan omwille van
de coronamaatregelen die opgelegd werden door Zorg en Gezondheid.
-2.100 Doordat de activiteiten in het LDC geannuleerd zijn, worden er ook
geen inkomsten gegenereerd voor de activiteiten zelf, verhuur van de
zaal en drank.
-450 Er vindt haast geen Multidisciplinair Overleg meer plaats, waardoor we
hiervoor minder opbrengsten zullen ontvangen
-29.000 Het dorpsrestaurant is vermoedelijk tot september gesloten.
-3.000 Er worden geen activiteiten georganiseerd rond Buurten in het dorp.

Sociale
Dienst

8.574 De sociale dienst zal een subsidie Covid-19 ontvangen i.k.v. financiële
steunverlening.
39.644 De POD MI geeft een extra toelage voor armoedebestrijding.
1.714 Ter ondersteuning van de voedselhulp ontvangt de sociale dienst een
extra subsidie.

Sport

-10.000 De initiatielessen in maart en juni en de sportkampen tijdens de
paasvakantie werden geannuleerd.
-3.000 De naschoolse sportactiviteiten werden geannuleerd vanaf 13 maart.
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Dienst

Financiële
Toelichting
impact

TC

-4.000 De openbare verkoop kan niet georganiseerd worden. Mogelijks
betekent dit een verschuiving naar volgend jaar.

WZC

-177.102 Om zoveel mogelijk bewoners van het WZC te beschermen werd een
opnamestop opgelegd. Hierdoor verliest het WZC inkomsten.
111.402 De regering biedt een leegstandsvergoeding o.b.v. de leegstandsdagen.
25.800 Eénmalige compensatie van de regering voor de extra kosten die door
het WZC gemaakt worden n.a.v Covid-19.

Totaal

-181.392

In totaal verwacht de organisatie voorlopig om netto 181.392 euro minder ontvangsten te
realiseren in 2020.

Uitgaven 2020
Voor specifieke uitgaven die rechtstreeks het gevolg zijn van Corona werd een apart krediet
voorzien in het meerjarenplan via verschuiving van kredieten. Soms werden kleinere uitgaven
via de klassieke kredieten verwerkt, zeker als niet de volledige aankoop rechtstreeks het
gevolg was van Corona, dus dit systeem is niet helemaal sluitend. Maar het geeft wel een
beeld van welke uitgaven gemeente en OCMW op korte tijd hebben gerealiseerd die direct
en uitsluitende toe te wijzen zijn aan Corona maatregelen. De voorlopige stand van deze
kredieten (10/06/2020) ziet er als volgt uit:
•
•

Gemeente: 99.192 euro
OCMW: 45.296 euro

Dienst
Academie

Financiële
impact

Toelichting

3.000 Voorstel: om het aanlokkelijk te maken voor de cursisten van de 4e
graad, wordt een korting van 100 euro voorgesteld per cursist die zich
opnieuw wenst in te schrijven (nog te beslissen).
2.000 Voorstel: we geven elk kind bij inschrijving een pakketje met
lesmateriaal in een draagtas met logo van de academie. Op die manier
kunnen we cursisten belonen die zich opnieuw inschrijven. Dit kan
deels gefinancierd worden met werkingsmiddelen (nog te beslissen).
Deels (2.000 euro) te financieren vanuit de vermindering van de
werkingsmiddelen, deels (2.000 euro) via kredietverschuiving.

Bib

-4.000 Een aantal auteurslezingen zijn geschrapt, enkele lezingen werden
verzet naar najaar 2020. Over de openluchtfilms is er nog geen
zekerheid.
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Dienst
BKO

Financiële
impact

Toelichting

-1.000 Geplande vormingen kunnen niet doorgaan in 2020.
-2.200 Door de decentralisatie van de opvang op woensdagnamiddag wordt
het busvervoer tijdens de coronacrisis geannuleerd. Hoe de
kinderopvang vanaf september voor het nieuwe schooljaar wordt
georganiseerd is nog niet duidelijk.
300 De coronamaatregelen eisen dat er na elk opvangmoment ontsmet en
gepoetst wordt. We hebben meer poetsproducten moeten aankopen.
-2.000 De teambuilding n.a.v. het feest voor het 30-jarig bestaan van de BKO
zal niet georganiseerd worden in 2020. Hopelijk wordt de uitstap naar
2021 verplaatst.
-3.750 De spelnamiddag in de Zoerla in september n.a.v. het feest voor het
30-jarig bestaan van de BKO zal naar alle waarschijnlijkheid uitgesteld
worden. Dit blijft een beslissing van het bestuur. Eventueel gaat de
activiteit door in 2021 of kan er nagedacht worden over een andere
manier om het 30-jarig bestaand in de kijker te zetten.
-4.000 De werking sinds maart is door de coronamaatregelen anders dan
normaal. Dit zorgt voor verminderde werkingskosten.

Burgerzaken
Cultuur
ICT

Jeugd

-28.620 Er worden minder reispassen verkocht als gevolg van het opgelegde
reisverbod.
Enkele activiteiten werden geschrapt, waarvoor er dan ook geen
ontvangsten zullen zijn.
1.200 Thuiswerk werd de norm indien mogelijk. Om dit mogelijk te maken
werden enkele specifieke aankopen gedaan (webcam, headset,
toetsenborden, ) en werd de internetverbinding uitgebreid.
-3.500 Door Corona heeft de jeugddienst minder activiteiten kunnen
organiseren (buitenspeeldag, Jonggedoe activiteiten, …). De hiermee
samenhangende kosten vallen weg. In het najaar kan de situatie
wijzigen. Eventueel kan er dan nog een gezinsuitstap gepland worden.
-500 Door het annuleren van de geplande activiteiten, is er een daling van
de kosten van het busvervoer voor eendaagse activiteiten.
Een aantal activiteiten rond de kindergemeenteraad werden
geannuleerd. De exacte impact valt nog af te wachten.
De subsidie aan de gezinsraad wordt nu anders besteed (bv. aankoop
van doe-boekjes voor kinderen en jongeren).
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Dienst

Financiële
impact

Toelichting

-2.000 De meeste vergaderingen en projecten liggen stil, waardoor er minder
kosten zijn die aangerekend worden op het werkingsbudget.
-3.213 Het deel van de huur dat de gemeente betaalt voor de Phoenix, wordt
kwijtgescholden door de verhuurder gedurende 3 maanden.
Lokaal
Diensten
Centrum
Personeel

-10.740 Rond een aantal projecten zullen er geen of slechts een beperkt aantal
activiteiten georganiseerd worden: Projecten rond, dementie,
gebruikersraad, thuisactoren, buurtgericht werken, Buurten in het
dorp, ….
Maart t.e.m. juni zijn populaire maanden wat betreft het volgen van
vormingen. Vele vormingen werden geannuleerd. Momenteel heeft de
personeelsdienst nog geen zicht op de minderkost, aangezien een deel
van deze opleidingen in het najaar zullen doorgaan.
Een aantal medewerkers van de technische dienst, de sportdienst en
burgerzaken werden op tijdelijke werkloosheid gesteld ten gevolge van
het coronavirus. Dit heeft ook een impact op de maaltijdcheques. Een
deel van de vrijgekomen kredieten werden verschoven voor specifieke
aankopen voor Coronamaatregelen.
3 nieuwe medewerkers zijn later gestart dan vooropgesteld (cultuur,
bib en ICT).
Bij de sportdienst werden geen jobstudenten ingezet sinds midden
maart t.e.m. juni.

Projectbeheer
&
Overheidsopdrachten

Door de strenge coronamaatregelen liepen verschillende werven
vertraging op. Voor de lopende bouwprojecten zoals o.a. bib,
kunstencampus en GBS Heultje hebben de aannemers "nietvoorzienbare omstandigheden" ingeroepen. Bv de bevoorrading van
materialen en/of de personeelsorganisatie van de opdracht zou in het
gedrang komen, de hevige prijsschommelingen op de
grondstoffenmarkten geven mogelijks aanleiding tot disproportionele
dalingen van prijsherzieningsformules enz. (momenteel +- 3%).
Zowel de opdrachtnemer als aanbesteder ondervinden nadelen. Er
werd afgesproken om in de mate van het mogelijke te komen tot een
evenwichtig dialoog met de aannemers om de samenwerking te
bevorderen, eerder dan hardnekkige juridische debatten te voeren.

Sociale
dienst

Er zullen meer leefloondossiers zijn omwille van dalende inkomens
voor gezinnen en verminderde kansen op tewerkstelling (vooral bij
interim- en tijdelijke jobs). De impact kan nog niet bepaald worden.
Er zal vermoedelijk ook meer financiële steunen aangevraagd worden
in welke vorm dan ook (tussenkomst huur, medische kosten,
school,…).
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Dienst
Sport

Financiële
impact

Toelichting

-3.000 Vanaf 13 maart werden de naschoolse sportactiviteiten geannuleerd.
-7.000 Doordat heel wat activiteiten geannuleerd werden, werd er minder
infrastructuur gehuurd.
-2.550 De activiteit 'sportkompas' zal verplaatst worden naar september
2021.

TC

20.000 De coronamaatregelen eisen dat iedereen met een apart voertuig rijdt.
Hierdoor werden alle voertuigen ingezet, ook diegene die eigenlijk uit
dienst genomen moesten worden. Dit brengt een meerkost met zich
mee (kleine herstellingen, verzekeringen, brandstof, …).
-20.000 Lidwina kan tijdelijk geen onderhoud meer doen van het kasteelpark en
toerisme. Het onderhoud heeft 1 maand stilgelegen. Deze minderkost
werd niet alleen veroorzaakt door Corona, maar ook door de
heraanleg van de tuin toerisme.

Wereld

-1.500 Westerlo biedt een subsidie aan voor personen die aan
ontwikkelingssamenwerking doen in één van de OESO-DAC-landen.
Doordat reizen naar het buitenland geannuleerd werden, daalt het
aantal subsidies.
Westerlo heeft subsidies voor scholen die aan mondiale vorming doen.
Vermoedelijk zijn deze vormingsmomenten niet doorgegaan. Er
werden nog geen aanvragen ingediend. De exacte impact is nog niet
gekend.
Een aantal evenementen en activiteiten rond duurzame
ontwikkelingsdoelstellingen, Fair Trade, Wereldwaterdag, … werden
geannuleerd. Het is nog onduidelijk welke dit jaar zullen plaats vinden.
Indien mogelijk wordt gezocht naar een andere formule.

WZC

Totaal

Het personeel van het WZC krijgt gratis warme maaltijden
aangeboden tijdens de werkuren als beloning voor hun inzet gedurende
de coronacrisis (raming extra uitgaven nog niet ontvangen)
-73.073

Voorlopig staat de teller op 144 488 euro extra uitgaven, waarvan 2/3de bijkomende
veiligheidsmaatregelen. En 73 073 euro minder uitgaven. Maar nog niet alle cijfers zijn binnen
(vb. extra Westelinfo om de bevolking te informeren).
Technisch gezien is er waarschijnlijk voldoende ruimte binnen het meerjarenplan in 2020 om
alle wijzigingen te verwerken via verschuiving van kredieten.
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Verslag informele gemeenteraad – maandag 15 juni 2020
Ontwerpverslag versie 1

aanwezig
Marie Michiels, raadslid
Hans Van Lommel, raadslid
Laura Tops, raadslid
Harri Verbraecken, raadslid
Winny Van Calster, raadslid
Iris De Wever, raadslid
Flor Celen, raadslid
Nancy Van Hoof, raadslid
Marleen Nevelsteen, raadslid
Frans De Cock, raadslid
Patrick Vercauteren, raadslid
Giel Van den Broeck, raadslid
Bert Wellens, raadslid
Marc Gouwkens, raadslid
Katrijn Van Riet, raadslid
Maïte Croux, raadslid
Ronny Goossens, raadslid
Maurice Van Hemelen, voorzitter gemeenteraad
Guy Van Hirtum, burgemeester
Tinne Wuyts, schepen
Filip Verrezen, schepen
Paul Helsen, schepen
Kelly Verboven, schepen
Clyde Tai-Apin, schepen
Kristof Welters, schepen
Jo Vankrunkelsven, algemeen directeur
Kim Saliën, stafmedewerker welzijn
Katrien Van Gemert, stafmedewerker organisatie
Marleen Durwael, financieel directeur
Claudia Carbonara, stafmedewerker financiën

Inleiding en verwelkoming
Burgemeester Guy Van Hirtum verwelkomt de aanwezigen en licht de doelstellingen en het
participatietraject van het Kroonplan Westerlo toe.
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Waarom een kroonplan?
-

Het coronavirus dankt zijn naam aan de krans of kroon (in het Latijn corona) rond de
virusdeeltjes.

-

Met het plan zetten we de kroon op het werk na een brede en intensieve
consultatieronde met de jeugd-, cultuur- en sportverenigingen en de doelgroep van de
kwetsbare inwoners en de senioren en de sector van de lokale economie en de
gezondheidssector.
We zetten een kroon op onze zorg- en hulpverleners om hen te bedanken en eer te
betuigen.
We spannen de kroon met een totaalplan, een ondersteuningsplan voor zowel
kwetsbare inwoners, verenigingen, lokale economie als het welzijn, de gezondheid en het
welbevinden van onze inwoners. Niet alleen vandaag maar ook komende maanden.

-

Deze informele gemeenteraad is een inspraakmoment voor de raadsleden zodat zij, net zoals
bij de andere bilaterale contacten en plenaire overlegmomenten, ook hun voorstellen en
aanvullingen voor het Kroonplan kunnen meegeven.
De betrokken schepenen lichten vervolgens de input vanuit de bevraging van hun sector toe,
op basis van de verslagen van de bilaterale gesprekken en de plenair overlegmomenten, die
aan de raadsleden vooraf werden bezorgd.
Burgemeester Guy Van Hirtum licht de verdere planning voor de opmaak van het kroonplan
toe. Het Kroonplan Westerlo zal uitgewerkt worden op basis van de uitgebreide
inspraakronde, die vandaag met deze informele gemeenteraad afgesloten worden.
Het Kroonplan wordt voorgelegd op de extra gemeenteraad van 6 juli.

Vragen en voorstellen van de gemeenteraad
Het woord is aan de vergadering voor vragen en voorstellen van de raadsleden.
Ronny Goossens
De verenigingen geven aan dat zij tot nu toe geen financiële problemen hebben. Maar de
weerbots kan nog komen. Er wordt voorgesteld om toch rekening te houden met eventuele
toekomstige financiële problemen.
Schepen Kristof Welters licht toe dat er uit de bevraging inderdaad wel blijkt dat er een
verschil is tussen de verenigingen die geen eigen lokaal hebben en huren en verenigingen die
wel een eigen lokaal hebben. Vaste kosten, zoals huur, zijn voor sommige verenigingen een
probleem. Daar is soms wel een vraag naar opschorting of uitstel.
Frans De Cock
Raadslid Frans De Cock geeft aan dat de fractie al heel wat voorstellen heeft gedaan in het
kader van het post corona-tijd. Hij verwijst naar volgende agendapunten m.b.t. corona en
voorstellen van maatregelen die geagendeerd waren op de diverse gemeenteraden. Concreet
gaat het om de volgende punten:
gemeenteraad 27 april 2020, agendapunt
• 26: Corona-crisis (Covid-19). Ingediend op 17 maart 2020.
• 28: Corona-crisis (Covid-19). Stand van zaken, vragen en voorstellen. Ingediend op 7
april 2020.
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29: Voorstel gemeentelijke steunmaatregelen voor lokale horeca, handel en bedrijven,
particulieren en verenigingen. Ingediend op 7 april 2020.
• 30: Opmaak van een coherent beleidsplan/noodplan voor adequate hulp en
steunverlening aan Westelse particulieren, gezinnen en verenigingen omwille van de
impact (schade en hinder) door de Corona-besmetting. Ingediend op 16 april 2020.
• 31: Aanpassing van het Meerjarenplan 2020 - 2025 omwille van de gemeentelijke
aanpak en steunverlening met betrekking tot de schade en hinder door de Coronabesmetting. Oprichting van een specifiek Noodfonds en bijhorend bestedingsplan.
Ingediend op 16 april 2020.
• 32: Corona - Covid-19. Aankoop en verdeling door Westelse gemeentebestuur van
mondmaskers voor de Westelse bevolking. Ingediend op 21 april 2020.
• 33: Corona - Covid-19. Aankoop en verdeling door Westelse gemeentebestuur van
aangepaste medische mondmaskers voor het ganse medische korps op Westels
grondgebied. Ingediend op 21 april 2020.
• 34: Corona - Covid-19. Aanvraag door gemeentebestuur en WZC Parel der Kempen
van tablets en smartphones bij de organisatie 'VirtualHugs' voor de bewoners van het
WZC. Ingediend op 21 april 2020.
• 36: Corona - Covid-19. Voorstel inzameling en verdeling door Westelse
gemeentebestuur van tweedehands PC's en laptops voor gemeentelijke scholen en
Westelse gezinnen met kinderen die hier nood aan hebben. Ingediend op 22 april 2020.
gemeenteraad 25 mei 2020, agendapunt
• 13: De oprichting van een werkgroep (over alle politieke fracties) voor een
geïntegreerd socio-economisch relanceplan.
OCMW-raad 25 mei 2020, agendapunt
• 4: Bespreking stand van zaken in het WZC Parel der Kempen met betrekking tot de
corona-besmetting.
gemeenteraad 22 juni 2020, agendapunt
• 19: Ondersteuning van het Westelse verenigingsleven. Begrotingsvoorstel.
• 20: Opmaak van een marketingplan en promotieplan voor de gemeente Westerlo in
het kader van het Relanceplan.
• 21: Extra ruimte op het openbaar domein voor terrassen van de horeca.
OCMW-raad 22 juni 2020, agendapunt
• 9: Invoering mantelzorgpremie.
• 10: Ondersteuning van kwetsbare mensen in armoede.
•

Ronny Goossens
Raadslid Ronny Goossens geeft aan dat hij het betreurt dat er in deze tijden inbraken en
sluikstorten worden vastgesteld op bepaalde sportterreinen.
Bert Wellens
Er wordt de suggestie gedaan om gratis computerlessen voor senioren en kwetsbare
inwoners te organiseren. Schepen Paul Helsen geeft aan dat de Dreef hier al op inzet, maar
dat hier meer kan op ingezet worden.
Raadslid Bert Wellens vraagt of de jeugdverenigingen nu meer tenten nodig hebben naar
aanleiding van de extra maatregelen? Schepen Tinne Wuyts geeft aan dat heel wat
verenigingen hun kampen organiseren in gebouwen. Slechts 1 vereniging vraagt naar tenten.
Vorig jaar was er een probleem met de tenten. Dat stelt zich nu niet meer, want de
wachtlijst is ondertussen weggewerkt. Dat heeft de bevoegde minister bevestigd.
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Burgemeester Guy Van Hirtum geeft aan dat wij als gemeente al gratis kampvervoer
aanbieden. Er zal dit jaar mogelijks wel extra materialen moeten vervoerd worden naar de
kampen omwille van de extra veiligheidsmaatregelen. Dit moeten we terugkoppelen aan de
organisatoren van het kampvervoer. De indeling van de vrachtwagen moet samen ingepakt
worden en samen eraf gehaald wordt. De bedoeling is dat de bubbels niet vermengd
worden.
Raadslid Iris De Wever vraagt zich af of de kinderen en hun bagage niet door de ouders zelf
kunnen vervoerd worden?
Schepen Tinne Wuyts geeft ook aan dat de kampbezoeken voor de ouders niet kunnen
doorgaan.
Raadslid Bert Wellens suggereert om verenigingen in de kijker te zetten in de Westel Info.
Op die manier kunnen we vermijden dat verenigingen hun ledenaantal eventueel zullen zien
dalen.
Schepen Kristof Welters bevestigt dat er al een voorstel is om met thema Westel Info’s te
werken om bijvoorbeeld activiteiten van verenigingen te promoten.
Marc Gouwkens
Als er financiële steun gegeven wordt, wordt gevraagd om duidelijk te communiceren, met
duidelijke criteria.
Het voorstel uit het verslag van het plenair overleg gezondheid om een lokale covidbarometer te ontwikkelen kan de ongerustheid wegnemen.
Burgemeester Guy Van Hirtum geeft aan dat de voorgestelde lokale covid-barometer
inderdaad gaat over detectie en preventie, wat een belangrijk item zal zijn in het
gezondheidsplan. Mensen moeten gerustgesteld worden dat het goed wordt opgevolgd. Het
is belangrijk dat het lokale bestuur ook weet waar er opflakkeringen zijn.
Raadslid Patrick Vercauteren geeft aan dat de lokale covid-barometer een goed idee is, maar
wil hierbij een kanttekening maken. Hij geeft aan dat testing niet feilloos is. Cijfergegevens
die ons aangereikt worden, kunnen niet altijd voor absoluut gehouden worden. De test op
antistoffen zegt ook niet veel. De testen kunnen in sommige gevallen zelfs weken en
maanden nog positief blijven testen. Er wordt vermoed dat de besmettelijkheid wel
vermindert.
Burgemeester Guy Van Hirtum geeft ook aan dat tijdens het overleg met de
gezondheidssector werd toegelicht dat als we gezond leven, mentaal en fysiek fit zijn, ons
immuunsysteem sterker is en we minder gevoelig zijn voor bepaalde ziektes. Dit moet ook
opgenomen worden in het Kroonplan.
Raadslid Marc Gouwkens geeft aan dat we geleerd hebben dat het belangrijk is om lokaal te
leven en mekaar in de buurt beter te leren kennen. Hij stelt voor om jaarlijks per deeldorp
een kennismakingsdag van de verenigingen te organiseren. Elke vereniging stelt zich voor of
organiseert een activiteit. Ook een thema Westel Info met een cataloog van wat het aanbod
is van de verenigingen, samen met de contactgegevens, is een goed idee.
Het organiseren van activiteiten is ook wikken en wegen van de risico’s. We zullen de
activiteiten moeten spreiden in de tijd. Dat moeten we meenemen naar de toekomst.
Burgemeester Guy Van Hirum geeft aan dat we het verenigingsleven een boost willen geven
maar op een meer projectmatige manier. Bedoeling is dat meer mensen zich aansluiten bij de
vereniging of meedoen aan activiteiten. Daarvoor kunnen ook financiële middelen voor vrij
gemaakt worden, bv. voor een extra Westel Info. Dit zijn acties en initiatieven waar ook
kosten aan zijn verbonden, maar waar alle verenigingen van kunnen genieten.
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Iris De Wever
Raadslid Iris vraagt dat als het bonnensysteem (uitdelen van kadobons aan alle inwoners) zou
ingevoerd worden, die enkel besteed zou moeten kunnen worden aan de lokale handelaars
die gesloten zijn tijdens de corona-crisis.
Burgemeester Guy Van Hirtum geeft aan dat dit soort maatregelen kan aanleiding geven tot
discussies. We willen een systeem van maatregelen opzetten dat niet controversieel is.
Raadslid Bert Wellens vraagt wie voordelen heeft bij het invoeren van een bonsysteem?
Inwoners van Westerlo of handelaars? Raadslid Frans De Cock antwoordt dat dit beide is.
Raadslid Bert Wellens geeft aan dat we daarmee de kwetsbaren tekort doen. We kunnen
het de kwetsbaren gunnen, maar die kopen niet in lokale handelaars, maar kopen in
goedkopere winkels en kunnen dus met die bon niets doen.
Raadslid Frans De Cock geeft aan dat als je iets invoert, dan moet het eerlijk zijn en heel
eenvoudig. Raadslid Marie Michiels vraagt zich waarom we een verschil zouden maken tussen
producten en diensten (bv. schilder). Maar als we dat doen, dan wordt het heel complex.
Burgemeester Guy Van Hirtum geeft aan dat we zeker koop lokaal of eerder kies lokaal (niet
alleen koopwaar of diensten) kunnen ondersteunen. Doe je dat met bons, is dat structureel?
Kunnen we dat op een andere manier doen, inwoners stimuleren om lokaal te kiezen? Het is
een nobel thema om hierover na te denken. Hij geeft aan dat het niet via bons moet zijn,
maar het is wel de bedoeling om een gewenst resultaat te hebben op langere termijn. Liever
stimulansen geven op een duurzame manier zodat inwoners geleid worden naar de lokale
economie. Je ziet het voorstel van een bonnensysteem bij verschillende gemeente, maar je
kan daar kanttekeningen bij plaatsen.
Raadslid Katrijn Van Riet is ook meer voorstander van duurzame oplossingen en ziet liever
acties voor duurzame winkelhieren.
Schepen Kristof Welters geeft aan dat je niet alles kan doen, je botst op limieten, je kan
bedrijven niet redden als gemeente.
Marc Gouwkens
Raadslid Marc Gouwkens suggereert om het idee van een lokale openbedrijvendag zeker
verder uitwerken, dan kunnen lokale diensten en dienstverleners ook aan bod komen. Het
kan zeker helpen om lokale dienstverleners te leren kennen.
De website ondernemendwesterlo.be bestaat al, we zouden ook eens kunnen nadenken
over aanvullende alternatieven, omdat je digitaal niet iedereen bereikt. Hij vraagt om ook na
te denken hoe je bedrijven op een andere manier kunt bekend maken.
Frans De Cock
Een deel van de verenigingen krijgt subsidies van de gemeente. Raadslid Frans De Cock doet
het voorstel om al die verenigingen een voorschot te geven op hun subsidies zodat ze niet
moeten wachten, en het voorschot op korte termijn kunnen ontvangen. Dat kan een
hulpmiddel zijn voor hen.
Raadslid Frans De Cock geeft aan dat we ieder gelijk moeten behandelen, zowel in
retributiereglementen, als in andere initiatieven zoals bons voor inwoners. Mensen die de 10
euro niet nodig hebben, kunnen het wegschenken aan diegene die het nodig hebben. Dan is
iedereen gelijk behandeld. Of we kunnen een noodfonds oprichten voor de kwetsbaren. De
bon kan ook mee gestort worden in het noodfonds.
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Bert Wellens
Raadslid Bert Wellens stelt voor een korting bij het lidgeld van een vereniging te geven, als je
je aansluit bij de vereniging (cf. systeem mutualiteitenn).
Er zijn geen verdere tussenkomsten meer
Guy Van Hirtum
Burgemeester Guy Van Hirtum besluit te vergadering. Hij geeft aan dat een
waarheidsgetrouw verslag werd bezorgd van de consultatieronde. Volgende dagen gaan we
daarmee aan de slag. Er zal rekening gehouden worden met de inbreng van de
consultatierond en dus ook met de input van dit verslag.
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Kroonplan Westerlo.

Samenstelling:
Aanwezig:
de heer Guy Van Hirtum, burgemeester; mevrouw Tinne Wuyts, schepen; de heer Filip Verrezen,
schepen; mevrouw Kelly Verboven, schepen; de heer Kristof Welters, schepen; de heer Clyde TaiApin, schepen; de heer Paul Helsen, schepen en voorzitter BCSD; de heer Frans De Cock, raadslid; de
heer Harri Verbraecken, raadslid; mevrouw Winny Van Calster, raadslid; mevrouw Iris De Wever,
raadslid; de heer Flor Celen, raadslid; mevrouw Nancy Van Hoof, raadslid; mevrouw Myriam
Valgaeren, raadslid; mevrouw Marleen Nevelsteen, raadslid; mevrouw Marie Michiels, raadslid; de
heer Hans Van Lommel, raadslid; mevrouw Laura Tops, raadslid; de heer Patrick Vercauteren,
raadslid; de heer Giel Van den Broeck, raadslid; de heer Bert Wellens, raadslid; de heer Marc
Gouwkens, raadslid; mevrouw Katrijn van Riet, raadslid; mevrouw Maïte Croux, raadslid; de heer Chris
Beenens, raadslid; de heer Ronny Goossens, raadslid; de heer Maurice Van Hemelen, voorzitter raad;
de heer Jo Vankrunkelsven, algemeen directeur

Beschrijving
Voorgeschiedenis en context
De impact van de corona-crisis op ons leven is groot, ook in Westerlo. De curves en de dalende cijfers
van het aantal besmettingen, ziekenhuisopnames en overlijdens gaan de goede richting uit en de
samenleving is dus stilaan heropgestart. We moeten terugkeren naar een nieuw normaal en daarvoor
is een gezondheids-, welzijns- en ondersteuningsplan, het Kroonplan van Westerlo, nodig.
We werken met een gezondheids-, welzijns- en ondersteuningsplan een aantal acties uit die het
warme Westerlo met haar sterke dorpen terug doen opleven. De voorbije dagen en weken zijn er in
verschillende maatschappelijke sectoren besprekingen geweest, telefonisch en waar mogelijk ook
samen. We deden dat op maat van de sector of de doelgroep. Tijdens deze inspraakronde zaten
beleidsverantwoordelijken samen met medewerkers van de gemeente en het OCMW,
vertegenwoordigers van adviesraden, onze bijna 300 verenigingen, sleutelpersonen,
ervaringsdeskundigen, afgevaardigden van bedrijven, landbouw, horeca, markten, lokale winkels en
belangenorganisaties. Het gaat om de volgende vier sectoren of doelgroepen: senioren en kwetsbare
inwoners, lokale economie en landbouw, sport-, jeugd- en cultuurverenigingen, gezondheid.
Het resultaat van de inspraakronde is besproken op de informele gemeenteraadszitting van 15 juli
waarop de gemeenteraadsleden zelf voorstellen konden voorleggen.
Na deze informatie- en inspraakronde werkte het college van burgemeester en schepenen samen met
de administratie het Kroonplan verder uit. Een aantal principes zijn belangrijk bij de bepaling van de
maatregelen:
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 Het Kroonplan is een samen sterk verhaal. De maatregelen zijn niet bedoeld als individuele
tegemoetkomingen, maar er moet een draagvlak zijn binnen de sector/doelgroep.
 De maatregelen moeten een duurzaam karakter hebben. De voorkeur gaat naar acties met
een lange termijn rendement.
Dit Kroonplan biedt een algemeen kader. De concrete uitwerking van de voorgestelde acties en
maatregelen volgt in de komende weken en maanden, opnieuw in nauw overleg met de betrokken
sectoren en doelgroepen.
Het ontwerp van Kroonplan, algemeen kader, wordt hier voorgelegd.

Stemming op het besluit
Goedgekeurd door de gemeenteraad met
- 17 stem(men) voor: Maïte Croux; Frans De Cock; Marc Gouwkens; Paul Helsen; Marie Michiels;
Marleen Nevelsteen; Clyde Tai-Apin; Laura Tops; Winny Van Calster; Maurice Van Hemelen; Guy Van
Hirtum; Hans Van Lommel; Kelly Verboven; Harri Verbraecken; Filip Verrezen; Kristof Welters; Tinne
Wuyts
- 10 onthouding(en): Chris Beenens; Flor Celen; Iris De Wever; Ronny Goossens; Myriam Valgaeren;
Nancy Van Hoof; Giel Van den Broeck; Patrick Vercauteren; Bert Wellens; Katrijn van Riet

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad keurt het ontwerp van Kroonplan, algemeen kader, goed.

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens de Gemeenteraad

Jo
Vankrunkelsven
algemeen directeur

Guy Van Hirtum
burgemeester
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