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OPENBARE ZITTING
Uitgebreide interpellatie
IR 1 Interpellatie van raadslid Wouter Vermeersch: Uitgebreide 
Interpellatie: Aanpak corona-crisis in Kortrijk
IR 1 - Interpellatie van raadslid Wouter Vermeersch: Uitgebreide Interpellatie: Aanpak corona-crisis in Kortrijk

Indiener(s):
Vermeersch Wouter

Toelichting:
Het Agentschap Binnenlands Bestuur heeft aan Vlaams Belang bevestigd dat “de algemene principes 
uit het decreet over het lokaal bestuur: termijn van oproeping, inzage in dossiers, tegensprekelijke 
debat en openbaarheid van toepassing blijven” tijdens de corona-crisis.

 

Om het coronavirus te stoppen, hebben de verschillende overheden in dit land een aantal 
maatregelen uitgevaardigd. De gevolgen van de corona-dreiging zijn te voelen tot in de straten van 
onze stad en onze deelgemeenten. Dat mag niet verwonderen want net daar bevindt zich het 
fijnmazig netwerk van handel, sport, ontspanning, cultuur en sociale omgang.

 

De corona-crisis moet aanleiding geven tot een uitgebreid inhoudelijk debat met de burgemeester en 
schepenen en de respectievelijke politieke fracties. Vlaams Belang wil de burgemeester en 
schepencollege ondervragen over de manier waarop zij de dreiging hebben aangepakt en over de 
maatregelen die zijn hebben genomen en nog zullen moeten nemen:

 

1)   Onze Horeca, kleinhandel en kmo 

Er werden een aantal maatregelen genomen die zelfstandigen die getroffen worden door de corona-
crisis, moeten helpen. Deze zullen echter niet volstaan om de zware financiële gevolgen en zelfs 
falingen uit te sluiten.

a)    Stad Kortrijk werkte een premiereglement uit waardoor restaurants en cafés die recht hebben op 
4.000 euro van de Vlaamse Overheid bijkomend 1.000 euro kunnen ontvangen. Dat is een goede 
zaak. Maar ondertussen moesten heel wat meer handelszaken de deuren sluiten. Zal deze maatregel 
worden uitgebreid?

b)    Een groep nachtwinkeluitbaters probeert de overheden te dwingen om nu ook alle nachtwinkels 
te sluiten. In Aalst heeft burgemeester D’Haese (N-VA) zestien burgemeestersbesluiten genomen om 
de vergunningen van nachtwinkels op Aalsters grondgebied op te schorten. Kan een dergelijke 
maatregel in Kortrijk worden overwogen?

 

2)   Onze communicatie

In crisissituaties is communicatie bijzonder belangrijk.
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a)    De burgemeester en schepenen hebben op een aantal momenten persberichten verstuurd en 
persconferenties georganiseerd. Hoe wordt de crisiscommunicatie zelf geëvalueerd door het 
stadsbestuur?

b)    Niet iedereen is digitaal te bereiken. Op welke manieren communiceert het stadsbestuur met de 
inwoners van onze stad over de corona-dreiging? Welke aandacht wordt besteed aan het bereiken van 
inwoners die niet (goed) vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen?

 

3)   Onze veiligheid

Als gevolg van de corona-dreiging wordt onze politie belast met extra toezichtstaken.

a)    Hoe gaat onze lokale politie daar mee om? Betekent dit een extra belasting voor het korps? 
Dienen er als gevolg van deze nieuwe taken, al dan niet samen met afwezigheid door ziekte van 
collega's, door politiepersoneel extra uren te worden gewerkt?

b)    Op basis van richtlijnen van de Nationale Veiligheidsraad heeft de federale overheid een reeks 
maatregelen opgelegd om de verspreiding van het corona-virus in te dijken. Het 
samenscholingsverbod, de verplichte sluiting van horecazaken en het verbod op het maken van niet-
essentiële verplaatsingen zijn enkele in het oog springende maatregelen. In de media duiken echter 
berichten op over burgers die zich niet aan deze maatregelen houden:

i)      Zijn er in onze stad zulke inbreuken vastgesteld op deze maatregelen? Indien ja, om welke 
inbreuken gaat het precies en om hoeveel inbreuken gaat het telkens?

ii)    Zijn er bij de stedelijke diensten al meldingen van inwoners binnengekomen over dergelijke 
inbreuken? Indien ja, om hoeveel meldingen gaat het en waarover juist?

iii)   Hoe gaat de stad in dat geval om met deze meldingen? Welke stappen worden hierbij 
ondernomen?

 

4)   Onze ouderen

Sociaal contact is zeer belangrijk voor het welzijn van iedereen, maar vooral voor onze ouderen. 
Neemt het stadsbestuur initiatieven om onze kwetsbare ouderen te ondersteunen? Zo ja, welke?

 

5)   Onze ziekenhuizen en woonzorgcentra (Zorg Kortrijk)

Onze zorgmedewerkers plooien zich dubbel in de thuiszorg, kinderopvang, maaltijdbedeling en niet in 
het minst ook in de woonzorgcentra.

a)    Op donderdag 2 april 2020 verspreidde het stadsbestuur een persbericht waarin wordt gesteld 
dat elke bewoner of personeelslid met symptomen vanaf nu wordt getest. Dat volstaat echter niet. 
Omdat de testen van de overheid uitblijven, zijn tal van woonzorgcentra op eigen initiatief begonnen 
met het testen van álle bewoners en personeel. Kan een dergelijke aanpak in Kortrijk worden 
overwogen?

b)    Er zijn ook tekorten aan beschermingsmateriaal voor ons zorgpersoneel. Had Zorg Kortrijk een 
eigen voorraad? Zijn er tekorten geweest? Wat was de kwaliteit van de beschermingsmaterialen; werd 
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deze getest? Graag specifiek ook ingaan op de chirurgische en respiratoire maskers (FFP1, FFP2, 
FFP3).

c)    Het is geen probleem dat gezinnen zich willen beschermen met een kleine voorraad handgels en 
zelfs enkele mondmaskers. Daaraan is echter veel nood in onze ziekenhuizen, woonzorgcentra en 
verzorgingsinstellingen. Wordt vastgesteld dat zulke producten tegen hoge winst te koop worden 
aangeboden, dan dient de burgemeester de verkoper daarop aan te spreken en desnoods met alle 
mogelijke wettelijke middelen in te grijpen. Werden zulke praktijken al vastgesteld?

d)    Welke bijkomende maatregelen namen burgemeester en stadsbestuur intussen ter bescherming 
van het personeel en de patiënten en bewoners van ziekenhuizen en verzorgingsinstellingen in onze 
stad?

 

6)   Onze hulpbehoevenden

Mediaberichten over een toename van het aantal mensen dat komt aankloppen bij het OCMW. Een 
belangrijk deel van deze groep zou bestaan uit mensen die in het verleden geen contact hadden met 
het OCMW, maar die nu wel met tal van vragen zitten. Tijdelijk werklozen zouden daartoe behoren.

a)    Is er bij het OCMW van onze stad reeds een stijging van het aantal vragen om hulp vastgesteld 
sinds de start van de verscherpte corona-maatregelen?

b)    Zo ja, om welk soort vragen gaat het dan? Graag een overzicht daarvan met het aantal vragen 
per thema.

c)    In welke gevallen wordt aan die nieuwe groep van cliënten hulp geboden, in welke gevallen 
wordt hulp geweigerd? Worden er specifieke corona-criteria gehanteerd?

d)    De Kortrijkse nachtopvang voor daklozen werkt met een identificatie bij het inbelsysteem. Kortrijk 
zet daklozen met corona in quarantaine in de zorgflats van het vroegere Akkerwinde in de Sint-
Denijseweg. Gebeurt daar ook een identificatie? Zo ja, welke aanpak wordt dan gehanteerd als corona 
(of symptomen ervan) worden vastgesteld bij mensen die niet beschikken over geldige papieren? 
Waar worden mensen zonder geldige papieren gehuisvest?

 

7)   Onze verenigingen en sportclubs

De maatregelen rond het coronavirus werpen uiteraard heel wat vragen op bij onze verenigingen en 
sportclubs.

a)    Maakt het stadsbestuur budget vrij om verenigingen die geplande activiteiten afgelast zien als 
gevolg van de coronacrisis, te ondersteunen?

b)    Het zou vanzelfsprekend moeten zijn dat voor verplichte annuleringen van stadsinfrastructuur 
geen kosten worden aangerekend en dat de huur wordt terugbetaald voor de periode dat vb. de 
sporthal niet kan worden gebruikt.

Aanvullende punten
IR 2 Voorstel tot beslissing van raadslid Wouter Vermeersch: Voorstel tot 
beslissing: 'Kortrijk cadeaubon'
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IR 2 - Voorstel tot beslissing van raadslid Wouter Vermeersch: Voorstel tot beslissing: 'Kortrijk cadeaubon'

Indiener(s):
Vermeersch Wouter

Toelichting:
Het is belangrijk dat we vandaag reeds werken aan de koopkracht van de Kortrijkzanen en de 
heropstart van de lokale economie. Dat kan door het bestaande systeem van de ‘Kortrijk cadeaubon’ 
uit te breiden.

Voorstel van raadsbeslissing: 

1. Iedere inwoner van Kortrijk krijgt een ‘Kortrijk cadeaubon’ ter waarde van 25 euro die kan worden 
gebruikt bij de handelaars in onze stad en onze deelgemeenten. Een gemiddeld gezin van vier 
personen kan zo de som van 100 euro lokaal besteden.

2. Zo veel mogelijk lokale handelaars worden aangeschreven om deel te nemen aan de ‘Kortrijk 
cadeaubon’.

3. Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van deze beslissing.

IR 3 Voorstel tot beslissing van raadslid Wouter Vermeersch: Voorstel tot 
beslissing: Uitbreiden coronapremie
IR 3 - Voorstel tot beslissing van raadslid Wouter Vermeersch: Voorstel tot beslissing: Uitbreiden coronapremie

Indiener(s):
Vermeersch Wouter

Toelichting:
Stad Kortrijk heeft een extra premie van 1.000 euro toegekend aan alle restaurants en cafés die 
moeten sluiten. Dat is een goede zaak. Maar ondertussen dienden heel wat meer handelszaken de 
deuren te sluiten. De maatregel moet bijgevolg worden uitgebreid om alle getroffen ondernemers in 
onze stad op gelijke manier te behandelen.

Voorstel van raadsbeslissing: 

1. Het reglement voor de aanvullende premie van 1.000 euro wordt uitgebreid naar álle 
ondernemingen die verplicht worden tot sluiting door de opgelegde federale coronamaatregelen en 
die bijgevolg recht hebben op een premie van de Vlaams overheid.

2. Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van deze beslissing.

IR 4 Voorstel tot beslissing van raadslid Wouter Vermeersch: Voorstel tot 
beslissing: Schrappen en bevriezen lokale taksen
IR 4 - Voorstel tot beslissing van raadslid Wouter Vermeersch: Voorstel tot beslissing: Schrappen en bevriezen lokale taksen

Indiener(s):
Vermeersch Wouter

Toelichting:
Een reeks lokale belastingen en retributies voor specifieke sectoren werd in het kader van de corona-
maatregelen reeds geschrapt. Bijvoorbeeld voor de taxisector werden de retributie op de vergunning 
van exploitanten en de retributie op de standplaatsen in Kortrijk geschrapt. Dat is een goede zaak. 
Deze oefening moet worden uitgebreid.

Voorstel van raadsbeslissing: 



6/6 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be

1. Alle lokale belastingen en retributies worden nagezien om te kijken welke daarvan (tijdelijk) voor 
een aantal maanden of zelfs het hele jaar kunnen worden opgeschort of kwijtgescholden.

2. Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van deze beslissing.


