Onderwerp: Maatregelen corona virus
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD.
OPENBARE ZITTING VAN 28 MEI 2020
Aanwezig: Patrick Martens, voorzitter; Marc Penxten, burgemeester;
Cindy Vandormael, Ingrid Loix, Frank Vroonen, Peter Bollen en Pierrette
Putzeys, schepenen; Alex Dubois, Jorg Stas, Dagmar Ottenbourgs, Carine
Meyers, Michel Boussu, Danny Jeuris, Sabine Van de Sande, Igor Philtjens,
Bart Jeuris, Filip Vanvinckenroye, André Vanhex, Hannah Billen, Kris
Franssens en Ingrid Jacobs, raadsleden; Pascal Giesen, algemeen directeur;
De gemeenteraad
Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.
Besluit van de Vlaamse Regering van 20 april 2018 betreffende de
bekendmaking en raadpleegbaarheid van besluiten en stukken van het lokaal
bestuur, betreffende de wijze waarop de reglementen en verordeningen van
het lokaal bestuur worden bijgehouden in het register en betreffende de
raadpleegbaarheid van de besluiten van de politiezones en
hulpverleningszones.
Gelet op artikel 1 van het ministerieel besluit van 18 maart 2020 houdende
dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te
beperken;
Gelet op artikel 4, § 1, eerste lid, 1° van het decreet van 20 maart 2020 over
maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de
volksgezondheid;
Gelet op het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende
maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken;
Gelet op het besluit van 19 december 2019 van de raad tot vaststelling van de
belasting op de inname van het gemeentelijk domein;
Gelet op het besluit van 28 augustus 2014 van de raad tot vaststelling van het
gebruikersreglement van de gemeenschapscentra;
Gelet op het besluit van 24 september 2015 van de raad tot vaststelling van
het huishoudelijk reglement van de sporthallen De Alk;
Gelet op de huidige corona crisis en de richtlijnen die door het crisiscentrum
van de overheid uitgevaardigd worden;
Overwegende de vraag die uit diverse sectoren geuit werd om de lokale
handelaars, verenigingen en burgers die getroffen werden door deze crisis te
ondersteunen;
Gelet op de initiatieven die het bestuur in deze wenst te nemen;
Gelet op het amendement van raadslid Kris Franssens, met name het
verhogen van de Alkenbon voor alle Alkenaren van € 5 naar € 20 per inwoner.
Besluit.
Amendement verhoging bedrag Alkenbon
7 stemmen voor: Igor Philtjens, Bart Jeuris, Filip Vanvinckenroye, André
Vanhex, Hannah Billen, Kris Franssens en Ingrid Jacobs
14 stemmen tegen: Marc Penxten, Cindy Vandormael, Ingrid Loix, Frank
Vroonen, Peter Bollen, Alex Dubois, Jorg Stas, Dagmar Ottenbourgs, Carine
Meyers, Michel Boussu, Danny Jeuris, Patrick Martens, Sabine Van de Sande
en Pierrette Putzeys
Maatregelen corona virus

eenparig
Artikel 1: De gemeenteraad beslist om volgende bijkomende maatregelen te
nemen om binnen de gemeentelijke context de nodige ondersteuning te
bieden om de negatieve gevolgen van de corona pandemie zoveel mogelijk te
beperken:
1) Er wordt een positieve imagocampagne uitgewerkt door de dienst
communicatie maar de focus zal niet enkel op toerisme liggen maar is
ook gericht op het geven van zelfvertrouwen aan de Alkenaar.
2) In samenspraak met de uitbaters wordt er individueel bekeken op
welke manier het openbaar domein benut kan worden voor het
plaatsen van terrassen zodat de horeca kan voldoen aan de regels van
social distancing, rekening houdende met de verkeersstromen van
mensen en voertuigen. De aanvragen voor gebruik van het
gemeentelijk domein, zoals parkings, ... worden met spoed behandeld.
Deze uitzondering kan tot 31/12/2020 aangevraagd worden.
3) In het kader van 'koop lokaal' behoudt het bestuur de focus op Alken.
Afhankelijk van de acties die er bovenlokaal voorgesteld worden, wordt
bekeken deze aan de doelstelling tegemoet komt.
4) De erkende Alkense verenigingen in categorie B kunnen, naast de
bestaande regeling, een 2de keer de gemeenschapscentra reserveren
(tegenwaarde max. € 180) voor de organisatie van (een) extra
activiteit(en) (eetdag, quiz, kienavond, ...) om bijkomende
werkingsmiddelen voor de verenging te genereren. De erkende
Alkense verenigingen in categorie B kunnen van deze mogelijkheid
gebruik maken binnen een tijdsperiode van 2 jaar (tot juni 2022).
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