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1.

Goedkeuring verslag commissie Algemene zaken en veiligheid van 4 februari
2020.

Het verslag van 4 februari 2020 wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.

2.

Stand van zaken corona-crisis (toelichting door burgemeester A. Vandersmissen,
noodplanambtenaar S. Vermeeren en korpschef politiezone Mechelen-Willebroek
Y. Bogaerts).

Inleiding: A. Vandersmissen:
Aard van de raadscommissie: beleid en aanpak corona-crisis. We bevinden ons momenteel in
een ongekende crisis en moeten anticiperen op wat er op ons afkomt. Dit wil zeggen, ons
houden aan de maatregelen en de concrete handhaving van deze maatregelen.
Toelichtingen:
- Steven Vermeeren – noodplanambtenaar – over de cijfers en het crisisbeheer op
boven-en lokaal niveau;
- Yves Bogaerts – korpschef politierzone MeWI over de handhaving
- algemeen directeur en adjunctalgemeen directeur over de genomen initiatieven voor de
Mechelse bewoners en de personeelsleden van onze organsatie.
Cijfers en Crisisbeheer op boven- en lokaal niveau: toelichting door Steven
Vermeeren
- nauw contact met de hogere overheid en andere actoren;
- intensieve samenwerking met ziekenhuizen, zorgbedrijf, politie
- opname patiënten: capaciteit ziekenhuizen is nog voldoende; einde is evenwel nog niet
in zicht;
- blijvende inspanningen en opvolging van de maaatregelen zijn noodzakelijk, wat zeker
niet evident is
Aandachtspunten:
- afspraken rond religieuze feesten ism preventie en veiligheid (Ramadam: boodschappen
zoveel mogelijk in de loop van de dag doen)

-

aandringen om naar buiten te gaan, zeker voor de burgers met beperkte/kleine
woonruimte (fietsen, wandelen)
aankopen doen bij de lokale handelaars

Handhaving: toelichting door Yves Bogaerts
-

-

enige duidelijkheid pas gekregen op 18/3; ondertussen al een heel traject doorlopen;
zeer snel kunnen schakelen (afspraak hanteren 4-trapshandling)
richtlijnen COL6 → geen trapsgewijze handling
aantal incidenten blijft beperkt, maximale veiligheidsmaatregelen voor medewerkers
wordt gehanteerd
voor grondgebied Mechelen-Willebroek is er een methodiek afgesproken tussen
burgemeester, provinciegouverneur, politie:
→ minnelijke schikking bij vaststelling van niet essentiële verplaatsing;
→ niet akkoord met minnelijke schikking → parket
→ bij vaststelling 2de manifest: geen minnelijke schikking, opmaak PV
→ geen manifeste overtreding: handelen ter goeder trouw: registratie in PV; opmaak
GAS-PV. Hier wordt niets mee gedaan maar geeft de mogelijkheid van opvolging
politieverordening GAS staat geagendeerd op GR van maandag 27/4: boete: 250 euro,
enkel voor personen, niet voor bedrijven (voeren van een gediferencieerd beleid)
sterke inzet op ssensibilisering
personeel:
- inzet op thuiswerken daar waar mogelijk is
- risicogroepen worden vrijgesteld
- weinig afwezigheden ingevolge ziekte
- wijkwerking blijft open (teams werken in wisselende diensten zodat contact vermeden
wordt)

Interne en stadsbrede werking: toelichting door Jan Bal
-

sterke inzet op communicatie
medewerkers: maximaal thuiswerken; slechts enkelen zijn nog actief op het terrein
optimale inzet van medewerkers, hangt van verschillende situaties maar bieden
ondersteuning waar nodig (we zijn een zeer diverse organisatie);
medewerkers houden contact via het digitaal platform (teams); gevoel van
samenhorigheid moet behouden blijven
de dienstverlening is aangepast in het belang van de inwoners en medewerkers
inzet van extra sociale inititatieven

Aandachtspunten:
- werkdruk: middels filmpjes worden de medewerkers er attent op gemaakt aandacht voor
zichzelf te hebben
- 10-euro bon: vervangt de paas-attentie en door het geven van een Mechelenbon wordt de
Lokale economie gesteund
- de digitale kloof volledig wegwerken gaat niet; de knutselpakketten worden extra aangevuld
met met een folder met noodnummers
- juiste cijfers leefloon: kunnen nog niet bezorgd worden; stijging is moeilijk te voorspellen.
Stijging leefloon wel al meenemen naar bespreking meerjarenplanning.
Interne en stadsbrede werking: toelichting door Erik Laga
Wij zijn fier op onze organisatie die zich onderscheidt door innovatie, flexibiliteit en
samenwerking. 50% van onze medewerkers werkt van thuis, voor een aantal personeelsleden
(momenteel een 30-tal dossiers) werd een aanvraag tijdelijke werkloosheid ingediend bij de
RVA.
Schakelszorgcentrum:
- via raamcontract werd hier zeer snel een aannemer ingeschakeld om de werken rond te
krijgen
- management: eigen personeel

-

schakelzorgcentrum zal waarschijnlijk niet gebruikt moeten worden, wanneer dit wel
het geval is worden de subsidies opgetrokken
mobiliteit openbaar domein: er wordt gebruik gemaakt van het autoluw karakter om
werken naar voor te schuiven (afspraken met Pidpa, Fluvius, e.a.)
mondmaskers: hier wordt volop op ingezet, keuze voor duurzame en herbruikbare
mondmaskers
stadsbrede initiatieven: webesite Vlaanderen: gebundelde initiatieven waaronder deze
van Mechelen terug te vinden zijn

Aandachtpunt & engagement
Afprinten in de bibliotheek (in analogie met vraag GR): kan het idee om de mogelijkheid om
tegen gunsttarief te kunnen afprinten in de biblioheek bekeken worden, is hier al iets rond
ondernomen ?
➔ algemeen directeur vraagt na en zal een antwoord bezorgen.
Voorstel datum volgende raadscommissie ikv voorstellen post-corona:
➔ dinsdag 19 mei 2020 om 20.00u

Verslaggever: Jan Bal

