


Ondersteuningsplan n.a.v. coronacrisis
samen zorg dragen, ook voor de kwetsbare mens 



Vijf doelen plan

Financiële impact in beeld

Zorg dragen voor kwetsbare mensen

Lokale economie ondersteunen

Verenigingsleven ondersteunen

Belastingverlaging behouden = koopkracht mensen beschermen



Burgerzaken
Bevolking – burgerlijke stand



Van thuis uit gaat alles verder bij onze medewerkers. 

Alleen op afspraak in gemeentehuis. 

Huwelijken online streaming zorgde voor een warm moment: kans tot feliciteren…



Financieel

Belastingen moeilijk in te schatten

- 212 500 euro geschat (personenbelasting)

Debiteurenbeheer

Het debiteurenbeheer werd inmiddels “on hold” gezet wat betekent dat voorlopig geen 
aangetekende herinneringen (d.i. incl. administratieve kost van 15 euro) meer worden verstuurd en 
geen dwangbevelen worden uitgevaardigd.

Belastingkohieren

Belastingen worden nog altijd ingekohierd teneinde geen inkomsten te mislopen maar met een 
uitgestelde verzending van de aanslagbiljetten (bv. vanaf september 2020).



Onthaal

Opbellen + 80 jarigen was een succes



IT

Opletten van hacking – vlug overgeschakeld op thuiswerk- extra 
laptops



Logistiek: beschermingsmiddelen

Zal vlug oplopen tot 100 000 euro: mondmaskers, plexiglas…



College stelde stappenplan voor – Veneco deelde dit als praktijkvb.

Niet op één paard wedden omdat toelevering mondmaskers moeilijk verloopt. 

Mondmaskers niet zomaar uitdelen: handleiding en filmpjes voorzien. 

Mondmaskers mogen andere maatregelen niet vervangen



1. Mondmaskers: chirurgische mondmaskers 16 000 ex. zorg + eigen 
werking en duizenden verdeeld vanuit hogere overheid



College stelde stappenplan voor – Veneco deelde dit als praktijkvb.

2. Maak je eigen mondmasker: deelplatform, zaal het getouw, één medewerker op woe nm en do 
nm



College stelde stappenplan voor – Veneco deelde dit als praktijkvb.

3. Vorige week apothekers samen gebracht: zij kunnen extra uitleg geven + gaan elkaar helpen



College stelde stappenplan voor – Veneco deelde dit als praktijkvb.

4. Gratis mondmasker + 12 jarigen: 24 500 besteld – gingen we nog niet communiceren (gingen 
wachten tot levering), maar na dit weekend wel – vrijwilligers en personeel bedelen die  



Cultuur

Leuke actie schilderijen

Ontleningen boeken verloopt vlot met afhaalservice: 1667 werken ontleend ts 25/3 en 18/4.

Love arte naar 2021 – geen semana santa – lenteconcert

We denken aan samenwerking met zelfstandigen en kunst tentoon stellen in winkelstraten



OCMW – sociaal huis



Welzijn

+ 100 000 euro flexibel in te zetten via bijzonder comité en team welzijn

DCO voor kwetsbare mensen zoveel mogelijk laten door gaan. 

Kerkelare nog zeker tot 7 juni gesloten – wekelijks telefoontje

Boodschappendienst

Thuiszorgdiensten met speciale COVID-0800-lijn 

Wasmachine ter beschikking

0800-lijn om onze diensten te bereiken omdat cliënten telefoonkaarten gebruiken

Voedselbonnen

Katrol: “blijf-in-uw-kot-” pakketten: leuke opdrachten die via stagiairs op woensdagnm gegeven 
worden. Ook feestvarken deelde anti-verveelmateriaal uit. 

De 100 000 zal dienen om flexibel in te kunnen spelen op de noden. 

Contacten met wzc’s: voor “lockdown” iedereen samen gebracht



Wonen en omgeving



Lokale economie

100 000 euro 

Nieuwsbrief lokale economie: tips heropstart, subsidies, tips om maatregelen na te leven, 
telefoneren warenhuizen…

Nu tijd voor relance: LEA + werkgroep HORECA betrekken



• Extra boekje huis-aan-huis met info en eventuele aanbiedingen lokale handel

• Facebookcampagne “koop lokaal”

• Geen retributies kort parkeren tijdens coronamaatregelen (31 mei): werden ingezet in 
recyclagepark



Belastingen

Lievegem heeft weinig belastingen

• Inname openbaar domein wordt niet aangerekend tijdens coronamaatregelen

• Gratis jaarabonnementen markten 2020 voor wie er al één had

• Geen standgelden voor de kermis in 2020

• Geen retributie op dansgelegenheden in 2020

• Wij innen voor Vlaamse overheid voor taxibedrijven taks: die compenseren we in 2020

• Concessie cafetaria sporthal Waarschoot:  gedeeltelijke kwijtschelding



Ondersteuning zelfstandige zaken

100 euro aan aankoopbonnen voor handelaars die extra kosten moeten doen om klanten te 
ontvangen door corona (geschat op 300 zaken)

Subsidie gevelrenovatie: reglement wordt met één jaar verlengd in handelskernen. 

Geen vrijwilligersfeest: 10 000 euro gaat naar cadeaubonnen gemeentelijke vrijwilligers

40 000 euro voor acties werkgroep horeca

10 000 euro voor acties werkgroep land- en tuinbouwraad



Vrije tijd
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Ondersteunen verenigingsleven

Kwijtschelding van huurgelden en/of energiekosten voor jeugd-, sport-, socio-culturele en 
seniorenverenigingen voor de periode van 16 maart 2020 tot en met 30 juni 2020;

Gemeentelijke tussenkomst in gemaakte kosten voor inmiddels geannuleerde wijkkermissen, 
beperkt tot het maximaal subsidiebedrag;

Activiteiten die niet konden plaatsvinden omwille van de geldende coronamaatregelen komen ook 
in aanmerking voor het beoordelen van de subsidiedossiers;

Basissubsidies jeugd-, sport-, cultuur- en seniorenverenigingen eenmalig verhogen met 10% 
(financiële impact: +- 15.000 euro);

Sportclubs extra promoten door extra actie in de maand van de sportclub en de uitgifte van een 
sportkrant.



Geen kermissen, festivals, maar we zoeken 
alternatieven

Lievegem is een bruisende gemeente. Deze zomer vallen veel (wijk-)kermissen en de drie festivals 
weg. 

11 juli viering (Zomergem) drive in movie

Lichtshow (Waarschoot) gebouwen verlichten

Drive In Movie (Lovendegem) 

Opmerking: Bij deze maatregelen wordt specifiek gekeken naar de sectoren die extra te lijden 
hebben onder de crisis, m.a.w. de lokale bedrijven die licht en geluid verhuren binnen de 
Lievegemse evenementensector.



Ondersteunende 
diensten



Scholen en opvang 

Chapeau voor het vele werk!

Onderwijsraad kwam al samen om bij elke stap te kijken hoe we noodopvang organiseerden. Tijdens 
de paasvakantie hebben we op één vestiging na, de leerkrachten zoveel mogelijk ontlast. 

Volgende week overleg rond opstart scholen en relatie met opvang. 

Maandag ook overleg met andere opvanginitiatieven die niet van de gemeente zijn en Kind en 
Gezin. 



Veiligheid





Gemeenteraad: digitaal



Samen leren we leven met corona



Dank aan iedereen voor de vele extra 
inspanningen in vele sectoren en bij ons 

personeel


