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1.

Bespreking Mechelse aanpak van het post-corona tijdperk.

De vergadering vindt plaats met Microsoft Teams en wordt via livestream uitgezonden.
Voorzitter geeft toelichting bij de werkwijze (chat gebruiken).
Burgemeester geeft aan dat het de bedoeling is om ook input te krijgen van de raadsleden.
Raadslid Marc Hendrickx betreurt de werkwijze waarbij de oppositie niet op voorhand werd
betrokken.
Burgemeester geeft algemeen kader met als rode draad: ‘Hoe geven we de stad terug aan de
Mechelaars?’.
De doelstelling van de Verenigde Raadscommissie: post-coronaplan maken waarbij we ook de
burger betrekken en waar ook voorstellen oppositie kunnen worden opgenomen. Bedoeling om
volgende week met de fractievoorzitters de voorstellen van de oppositie te bespreken mbt
opname in het globaal plan.
Bouwstenen van het plan:
Herstel economisch en toeristisch weefsel
Ondersteunen kwetsbare Mechelaars
Versterkte visie op ruimte en duurzame mobiliteit
Zuurstof voor sociaal-cultureel weefsel en verenigingen
Algemene gezondheid en veiligheid
Interne organisatie en welbevinden personeel
Er wordt in meerjarenplan een extra budget voorzien van 15 mio euro.
o

Herstel economisch en toeristisch weefsel
▪ Schepen Greet Geypen licht toe: we moeten niet de federale of Vlaamse
rol overnemen maar een eigen lokale rol opnemen
• Zuurstof geven aan ondernemers
• Uniek aanspreekpunt bij de dienst economie
• Ontsluiten van nuttige informatie
▪ Er werd samen met markt en horeca een werkgroep opgericht
▪ Hamsteren in Mechelen (samen met Mechelen Meemaken)
▪ Shoppeninmechelen.be (in combinatie met storytelling)
▪ Online geplaatst: ambulante handel

Ondersteuning op sociale media
Opstart handel met nieuwsbrief, affiches, downloadbare communicatie)
Voorwaarden taxicheques versoepelen
Dyzo vzw
Promotiecampagnes en ondersteuning winkelbeleving (elke eerste zondag
koopzondag, tweede traject shuttle, horeca shuttle op zaterdag)
▪ Mechelenbon als belangrijk instrument om multiplicator-effect te
realiseren (digitaliseren, stimuleren, …) vb Mechelenbon van 20 euro om
uitgave te doen van 40 euro
▪ Maximaal inzetten op lokaal aankopen
▪ Uitrol van de lokale voedselstrategie oa via de veiling
▪ Schepen Bjorn Siffer licht aanpak toe mbt toerisme
▪ Samen met de sector bouwen aan vertrouwen, stimuleren van
weerbaarheid en promotie
▪ Verblijfstoerisme stimuleren: 2 nachten worden 3 nachten
▪ Logiestaks gaat terug naar de hotels tot 30/8/2020
▪ Acties rond urban camping, verblijfstoerisme in de rand van Mechelen,
vakantiestraten realiseren (vakantie in de eigen straat)
Ondersteunen kwetsbare Mechelaars
▪ Schepen Gabriella De Francesco licht toe
▪ Gerichte acties (voedselpakketten, knutselpakketten, triage via ELZ)
▪ Kinderarmoede als uitgangspunt voor structurele maatregelen
▪ Sociaal postcoronafonds
• Extra budget voor aanvullende steun en leefloon (verwachte
toename)
• Extra personeel voor hulpverlening op maat
• Versterking Dyzo vzw voor zelfstandigen in moeilijkheden
• Psychosociale ondersteuning en noodopvang
• Verlenging daklozenopvang, voedseldistributie via
middenveldorganisaties
▪ Vervolgens geeft schepen De Bie toelichting bij de acties om
onderwijskansen te verzekeren
• Laptops en crowdfunding
• Buddyproject
• Aankoop educatieve materialen
• Ondersteuning scholen bij de heropstart en opvang
• Zomerscholen in samenwerking met verschillende partners
Versterkte visie op ruimte en duurzame mobiliteit
▪ Schepen Patrick Princen geeft aan hoe het meerjarenplan zal worden
verder uitgevoerd en worden verdiept (groen, water in de stad,
klimaatneutrale wijken, kwalitatieve ruimte, extra groene ruimte,
versnellen openbare werken, …)
▪ Schepen Vicky Vanmarcke geeft de krachtlijnen mbt mobiliteit in functie
van de nieuwe manier van beleven – de populariteit van de fiets is een
opportuniteit om dit te bevestigen (fietslogistiek, fietsstraten,
mobiliteitsnoden, deelmobiliteit; op 1 juli start uitbreiding autoluwe zone)
Zuurstof voor sociaal-cultureel weefsel en verenigingen
▪ Schepen Bjorn Siffer licht toe
▪ Belang van kunst en cultuur en vrije tijd voor het welzijn van mensen
▪ Het cultureel ecosysteem zo goed mogelijk intact houden
▪ Concrete maatregelen:
• Algemeen meldpunt cultuur@mechelen.be
• Solidariteitstickets
• Oprichting solidariteitsfonds
• Overbruggingskredieten, verhoging subsidielijnen, steunfonds,
uitstel tariefverhoging DKO
• Digitalisering (bibliotheek, CC, H30, talentenfabriek, Hof van
Busleyden, archief, virtueelmechelen.be)
▪
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▪
▪
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De exit-strategie wordt voorbereid: bibliotheek, CC, museum
vanaf 1 juni 2020
Schepen Abdrahman Labsir over sport en jeugd
• Financiële ademruimte geven aan de clubs en verenigingen
• Nieuwe tarieven worden uitgesteld, abo worden verlengd
• Uitgebreid zomeraanbod Mechelen Kinderstad
• Uitbreiding van speelstraten en meer locaties voor vrije tijd en
sport
• Uitpas impulsen

Schepen Bjorn Siffer over het vrijwilligersplatform : vormt de motor van
het vrijwilligersbeleid en Mechelen als zorgzame stad
▪ Er wordt actieplan uitgewerkt rond welzijn, welbevinden en eenzaamheid
voor alle Mechelaars
o Algemene gezondheid en veiligheid
▪ Burgemeester geeft toelichting bij de Eerstelijnszone Mechelen-Katelijne,
de uitbouw van het schakelzorgcentrum, de mondmaskers, signalisatie op
maat voor de bezoekers, extra inzet team openbare netheid (sluikstorten
opruimen)
o Corona-communicatie: portaalsite, print, Nieuwe Maan, campagne 2800love
o Interne organisatie en welbevinden personeel wordt toegelicht door Koen
Anciaux
▪ Engagement en flexibiliteit valt op bij het personeel
▪ Interne bevraging werd gedaan om uitval te voorkomen, vermijden van
gelijktijdig ouderschapsverlof
▪ Er wordt voorzien in ondersteuning door consulenten
▪ Informatie wordt gedeeld
▪ Online platform ‘Samen tijdens Corona’ sinds 26/3
▪ Team clean werd omgebouwd naar team corona om de exit voor te
bereiden voor een gefaseerde heropstart
o Input van de Mechelaar
▪ Toelichting door Patrick Princen
• Het burgerpanel werd telefonisch bevraagd
• Mechelaars konden ideeën doorsturen naar
mechelennacorona@mechelen.be
• De ideeën worden gebundeld en ingepast in het voorliggende
post-coronaplan
o Dikke duim voor de Mechelaars
▪ 900 vrijwilligers
▪
Schenkingen, crowdfunding, gratis optredens, …
▪
Burgemeester vraagt feedback en positieve voorstellen te doen die mogelijk
kunnen
worden ingepast in het post-corona-plan.
▪
Voorzitter vraagt om concrete voorstellen ook per mail te bezorgen aan de
algemeen
directeur zodat de voorstellen kunnen worden besproken met de fracties.
▪
Voorstellen VB
o 20 praktische voorstellen waarbij het Mechels belastinggeld teruggaat naar de
Mechelaars met de Mechelenbon als rode draad
▪ Schenk elke Mechelaar die actief was tijdens corona een bon van 200
euro
▪ Verleng de geldigheidstermijn vd Mechelenbon
▪ Verlaag de opcentiemen naar niveau 2018 of betaal verschil terug via
Mechelenbon
▪ Evenementssubsidies voor verenigingen
▪ Toerismestad afschaffen in 2020
▪ Mechelenbons bij aankoop v
▪ Verdubbel de leegstandtaks
▪

Laat niet-mechelaars betalen voor de grote evenementen zoals Maanrock
Pop-up initiatieven bevriezen van de middelen en naar de reguliere
handelaars
▪ Parkeertarieven
▪ Staangeld voor marktkramers afschaffen tot eind 2020
▪ Mechelse horeca krijgt 10% bovenop de hinderpremie die werd uitbetaald
▪ Taxi-systeem aanpassen – prijs taxi nemen verlagen
▪ Zorg voor een taxi-abonnement
▪ Openbaar vervoer beter laten aansluiten bij avondactiviteiten
▪ Afschaffen terrasbelasting
▪ Mechelse horecabon voor bezoekers Planckendaal, speelgoedmuseum
▪ Deze bezoekers krijgen gratis parking
▪ Sabam – onderhandelingen voeren
▪ Mechelen feest: evenementen op Grote Markt
▪ Schattenjacht voor gezinnen met kinderen om horecabon te winnen
Voorstellen NV-a
▪ Werking van Dyzo – drempelvrees wegwerken
▪ Subsidies: motivering uitstellen
▪ Meer fietsers: uitbreiding van de fietsenstallingen
▪ Afhaaltermijnen verlengen voor documenten
▪ Uitstel retributies: welke mogelijkheden om te verschuiven (technische
uitleg door fin directeur nodig)
▪ Versneld betalen van leveranciers (stad als snelle betaler)
▪ Markt: bij het plan aanpak van de markt zijn er nog wat bedenkingen die
later aan bod zullen komen
▪ Mobiliteitsvraagstuk: betere controle nodig op de jaagpaden
▪ Taxi
▪ Horeca: terrassen groter maken
▪ Dorpen komen weinig aan bod – handelaars daar niet vergeten
▪ Delvoye: is geen tweerichtingsverkeer
▪ In de binnenstad mag het niet rustig zijn
▪ …
▪ 1000 hotelkamers voor 1 dag: concreet?
▪ Terugvloeien hoteltaks
▪ Mechelenbon zal niet worden gebruikt door wie het niet nodig heeft
▪ Over hoeveel extra personeel gaat het?
▪ Dossier pc’s
▪ Inzetten op de hiaten die er zijn
▪ Schakelzorgcentrum voor andere doeleinden inzetten (kine, scholen, …)
▪
▪

o

o

Voorstellen CD&V
▪ Kritiek op de aanpak
▪ Geen zicht op de input van burgers en het burgerpanel en de financiële
impact van de voorgestelde maatregelen
▪ Zullen voorstellen volgende week meegeven
▪ Markten: overgang van de 2 shiften – namiddagmarkt moeilijker –
voorstel om de dorpen ook mee te nemen in het verhaal van de markten
▪ Terrassen: uitbreiden op verschillende plaatsen
▪ Mechelenbon wordt aan iedereen gegeven – beter een gerichte aanpak
naar gezinnen
▪ Gezinnen ondersteunen door onroerende voorheffing te verlagen
▪ Alle huur kwijtschelden aan verenigingen
▪ Wijken en dorpen niet vergeten in het post-coronaplan
▪ Riffi: budget van 15 mio – concreet per actiepunt
▪ Minderinkomsten
▪ Hiaten in het belonen van het personeel : wegvallen van de compensatie
voor de 40u

▪
▪
▪
▪

Voedseldistributie : hoe gaat men ervoor zorgen dat de juiste
organisaties de middelen krijgen
Onderwijs: zomerscholen – aandacht voor de leerkrachten – vrijwilligers
inzetten
Vraag ivm parkeerplaatsen: parking gratis tot september-oktober
Vuilniszakken: witte zakken waren groter en nu wordt witte zakken
verlengd

o

Voorstellen SP.A
▪ Investeren in de stad: goeie voorstellen mbt mechelenbon maar ook
aandacht hebben voor mensen die minder financiële draagkracht hebben
▪ Mechelenbon: ook voor de horeca – nu betalen om later te eten
▪ Missen in het plan: aanpak leegstand – leegstand bestrijden met rollend
fonds – belasting – administratieve vereenvoudiging om andere
bestemming te geven
▪ Sociale luik: maximaal drempel te verlagen door een corona-loket te
realiseren
▪ Post-corona-fonds om maatwerk mogelijk te maken
▪ Huurwaarborgfonds uitbouwen
▪ Outreachend werken: lokale dienstencentra hiervoor inschakelen
(laagdrempelig)
▪ Wat we missen: gezondheidsbeleid – nood aan nabije gezondheidszorg –
wijkgezondheidscentrum uitbouwen en extra voorzien + extra
inspanningen geestelijke gezondheidszorg
▪ Mobiliteit: akkoord met de voorstellen – wandelzone Bruul – tekort:
openbaar vervoer moet beter
▪ Cultuur: grote fan
▪ Karel Geys: financiële helderheid – er wordt gewerkt zoals bij een
budgetvoorstelling – zonder cijfers is het moeilijk in te schatten
▪ Hotels en kamertaks: inkomsten van de kamertaks krijgen ze maar er
werd niks meer verhuurd? Hotels gaan pas later open?
▪ 2+1 in combinatie met een Mechelenkaart waarmee aantal attracties
worden aangeboden
▪ De ruimte in de toekomst: bestemmingswijzigingen – best beginnen met
een nieuw structuurplan
▪ Openbaar vervoer is ontoereikend
▪ Plan van interne organisatie: overheidsinstellingen hebben een postcoronaplan nodig mbt thuiswerk

o

Voorstellen PVDA
▪ Post coronaplan ok, maar zou beter een toekomstplan zijn omwille van
eventuele nieuwe uitbraken van dit virus en mogelijks nieuwe virussen
▪ Andere oriëntaties en prioriteiten maken op langere termijn
▪ Algemeen of sociaal solidariteitsfonds (cfr. Gent en Antwerpen)
▪ Tevreden met extra personeel voor Sociaal Huis nav meer hulpvragen
▪ Schuldbemiddeling, voorzien van meer middelen
▪ Meer aanvragen van leefloon; bekijken wat mogelijk (cfr. Antwerpen
invoeren van een klimpremie)
▪ Huursubsidies en tussenkomsten in energie & water: lancune invullen en
tussenkomst voorzien
▪ Aanbieden van meer psychische hulp
▪ Aandacht voor huishoudelijk geweld (stijging is een realiteit)
▪ Coronaloket uitbreiden naar de wijken en dorpen (max .inlooppunten)
▪ De woonzorgcentra komen niet aan bod
▪ Bestaande plannen nieuw Hof van Egmont herbekijken en eventueel
bijsturen/aanpassen ifv de realiteit van vandaag en de toekomst zodat
het gebouw georganiseerd klaar is voor de opvang van ouderen bij een
dergelijke crisis

▪
▪
▪
▪
o

o

Tussenkomst K. Calvo
o Moeizame start maar geëvolueerd naar zeer interessante vergadering
o Dit was een 1ste bespreking van het plan, verder overleg met de fractieleiders
wordt ingepland
o Sterke samenhang met het bestuursakkoord, de speerpunten hangen samen
met de uitdagingen van post-corona en keuzes moeten gemaakt worden
o Een aantal van de suggesties staan al op de radar van het college en
gemeenteraad
o Transparante communicatie naar de burgers
o Vrijmaken van de nodige middelen
o Minder aan bod gekomen, maar ook belangrijk: het betaalbaar wonen
o Evenementen: er zijn een aantal suggesties maar de plannen worden verder
uitgediept na de veiligheidsraad in overleg met de fracties (bespreking in
commissie of Raad van Bestuur)
o Alle suggesties zijn welkom, er is al een goede basis om verder mee te werken
o Trots op de prestaties van de stad, burgers, ambtenaren, beleid

Tussenkomst Anne Delvoye:
▪ Samen tegen corona is geen éénrichtingsverkeer. Jammer genoeg nog geen
antwoorden gekregen op gestelde vragen, verbaasd dat dit nu is deze
commissie aan bod komt.
✓ Welke senioren initiatieven zijn er genomen
✓ Hoeveel aanvragen voor een babbel
✓ Actieplan eenzaamheid (inspelen op de noden)
✓ Exit maatregelen toerisme
▪ Rustig in de binnenstad ?
✓ Niet de bedoeling, een stad moet leven
✓ Buitenwijken en de dijken, daar is het extreem druk, buurtbewoners
kunnen niet gaan wandelen zonder omver gereden te worden door
fietsers
✓ Is de stad voorbereid op een mogelijk drukke vakantieperiode (vakantie
in eigen stad; bezoekers)
✓ Toerisme: aanbrengen van QR-stickers (met volledige toeristische uitleg)
▪

o

Bijkomend gezondheidscentrum
Doortrekken vrijwilligersplatform is een goede zaak en moet blijvend zijn
opvang daklozen en vluchtelingen: pleiten voor meer structurele
opvangvoorzieningen (permanente infrastructuur en kwalitatieve opvang)
tijdens de zomer: plek om te zwemmen in open lucht (binnendijle)

Vrijwilligersplatform
- inzet van extra middelen
- bestendigen/laten groeien van dit platform

Tussenkomst Freya Perdaens
▪ Lijfelijk document
▪ Persbericht is reeds gecommuniceerd en dit schept verwachting, in hoeverre kan dit
dan nog bijgestuurd worden
▪ Mechelenbon per gezin van 20 euro op voorwaarde dat 40 euro wordt gespendeerd;
in de PPT sprake van gezin, op twitter per persoon, hoe zit dit concreet ? Betekent
ook een uitgave, cijfergegevens zijn niet terug te vinden.
▪ Sociaal Fonds:
- hoe groot is dit fonds
- plan opgemaakt zonder cijfers te bekijken
- hoeveel is er nog over van de 15 milj.
- is er nog ruimte voor de ideeën vanuit de oppositie ?
- waar werd het bedrag gehaald

▪
▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

o

Bevraging burgerpanel is positief, nuttig geweest welke voorstellen dit zijn,
meerwaarde, qua inspraak en participatie kan dit tellen
1000 hotelkamers voor 1 dag:
- verdeling (bedrag vastgesteld per kamer ?)
- hoe doorgerekend
- effect op de hotels en de hoteltaks → t/m augustus rechtstreeks terug naar de
hotels,
wat betekent dit voor de hotels; wordt er verschil gemaakt tussen hotels die deel
uitmaken van een keten of kleinere hotels
Mechelenbon: terugkomend hierop; er werd een onderzoek gedaan naar het gebruik
van de talentencheques en hier kwam naar boven dat de talentencheques niet
terecht kwamen bij diegenen die ze echt moesten gebruiken. Daarom worden deze
op een andere manier toegekend. Vrees dat dit ook met de Mechelenbon zal
gebeuren; bovendien staan een aantal horecazaken niet ingeschreven op de
Mechelenbon; besteding is twijfelachtig
Extra personeel inzetten bij Sociaal Huis:
- hoeveel extra aanvragen wordt verwacht
- hoe staat dit in verhouding tot de inzet extra personeel
Modellen in de maak die aangeven:
- hoe diep en zwaar de crisis zal zijn
- wat de economische implicaties zullen zijn
→ had iets meer lijvigheid op dat vlak verwacht qua motivatie welke maatregelen
waar juist genomen worden
2de hands PC’s: hoeveel zijn er nog nodig; in plaats van bij aan te kopen, bedrijven
aanschrijven om hun afgeschreven pc te krijgen (werd dit gedaan, geen
communicatie over)
Hinderpremie voor jeugdverenigingen: nog niet helemaal duidelijk, te snel
gecommuniceerd; momenteel nog geen van welke maatregel bovenlokaal gaat
voorzien worden;
Schakelzorgcentrum: momenteel slapend ?
→ inzetten voor andere doeleinden (vragen van kinesisten, scholen) om ruimtes te
kunnen gebruiken
Inzetten van stadsinfrastructuur zoals dienstencentra, chiro- en scoutslokalen voor
opvang

Tussenkomst door Hamid Riffi
o Budget voorzien van 15 mio; graag een concreet cijfer wat er voorzien is bij elk
actiepunt; nu geen zicht op de besteding
o Berekenen van de minder inkomsten op de stadsbegroting voor dit jaar en
volgend jaar
o Personeel: enige bezorgdheid. Bij 40-urenwerkweek genereer je een extra dag;
bij thuiswerken is dit niet het geval (7,36u); verlies van 3 dagen
→ graag een duidelijk antwoord hoe dit wordt opgevangen
o Voedseldistributie: extra impulsen: graag meer uitleg
- valt dit onder de afgesloten samenwerkingsovereenkomsten (besproken in GR
–
lijst overzicht subsidies)
- gaat het hier over alle organisaties die met voedsel bezig zijn en hoe wordt dit
juist
gezien
- hoe wordt ervoor gezorgd dat de juiste organisatie de juiste middelen krijgt
o Onderwijs: de scholen hebben een mooie mail gekregen van de schepen met
dank voor hun inzet.
zomerscholen: opletten om hiervoor leerkrachten in te schakelen. Zij hebben
ook recht op een verdiende zomervakantie.
→ bekijken binnen de poule van vrijwilligers (wie kan ingezet worden)
→ regisseren vanuit de stad

o

Tussenkomst Karel Geys
▪ Essentieel om de cijfers per actie te krijgen
▪ Heffingen kamertaks: hotels openen pas terug in september → geen
verhuring/boekingen, geen inkomsten, resultaat = 0
▪ Kamertaks met terugwerkende kracht verrekenen ?
→ berekening minder inkomsten voor de stad ?
▪ Voorstel: 2+1 van de stad koppelen aan een Mechelenkaart (aantrekken toerisme –
cfr. steden zoals Stockholm):
- gratis bezoek aan de musea,
- gebruik openbaar vervoer
- varen op de Dijle
▪ Ruimte in de toekomst: starten met opmaak van nieuw structuurplan (is een belofte
van 2012 en 2018)
▪ Korting onroerende voorheffing (terugbrengen naar vorig niveau) en een
gelijkwaardige inspanning voor de huurders die geen gebruik kunnen maken van
het terugdraaien van de onroerende voorheffing.
▪ Openbaar vervoer:
- het lijkt alsof er meer fietsers in de stad zijn
- wordt gemist: buslijnen van de dorpen naar de binnenstad; hier een tandje
bijsteken
▪ Interne organisatie: opmaak van een post coronaplan voor thuiswerken

Burgemeester: constructieve voorstellen gehoord – het voorliggende plan is een open plan met
ruimte voor bijkomende ideeën.
Graag via mail de voorstellen bezorgen aan de algemeen directeur.
Donderdag bespreken, de vragen beantwoorden, …
Creyelman: je vraagt om alle punten over te maken maar je doet het zelf niet
F. Perdaens: had beter allemaal op voorhand bezorgd geworden – droevige manier van werken
H. Riffi: antwoorden voor de gemeenteraad aub – ook zicht op het budget – wat wordt
aangepast aan het kinderarmoedeplan
T. Verbeurgt : had toch wat feedback verwacht van de schepenen – belangrijk dat we meer
weten dan 15 mio – wat is de verdeelsleutel over de acties
K. Calvo : aansluiten bij de tussenkomst van burgemeester – graag ook de voorstellen
schriftelijk overmaken.

Verslaggever: Erik Laga

