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Openbare zitting 
1. Stand van zaken aanpak Coronapandemie 
 
 
 
Openbare zitting 
 
1. Stand van zaken aanpak Coronapandemie 
De voorzitter opent de vergadering. 
 
De vergadering volgt het nieuwsbericht waarin verwacht wordt dat de regering de maatregelen in het 
kader van de Coronaviruspandemie aankondigt. Na verloop blijkt er nog steeds geen persconferentie 
te zijn waardoor de voorzitter de zitting start met het woord te geven aan de burgemeester. 
 
De burgemeester licht toe dat de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant de burgemeesters en 
de noodplanambtenaren gisteren samengeroepen heeft  en daar medegedeeld heeft dat iedereen zich 
op zeer ernstige en drastische maatregelen moet voorbereiden. De belangrijkste richtlijnen en 
verplichtingen zijn opgenomen in de ministeriële omzendbrief van 8 maart 2020 met bijlagen. Van de 
bevolking zal worden verwacht de regels van de 'social distancing' absoluut na te leven. De 
gemeentebesturen zullen hun werking moeten aanpassen zodat enerzijds maximaal de organisatie van 
de maatregelen kan worden opgenomen en anderzijds de reguliere werking voor zover als mogelijk 
kan worden verdergezet. Er zal moeten toegezien worden op scenario's waarbij zo lang mogelijk 
personeel in veilige omstandigheden kan worden ingezet. Door het maximaliseren van telewerk zal de 
organisatie zo weinig mogelijk mensen op de werkvloer houden. Lokaal zal de coördinatie gebeuren 
door de burgemeester bijgestaan door een crisiscel.  
 
De burgemeester deelt vervolgens mee dat zij in haar verdere uiteenzetting elementen zal moeten 
vermelden die nog geen bevestiging gekregen hebben vanwege de regering of die de persoonlijke 
levenssfeer kunnen raken. De voorzitter besluit vervolgens en daarom over te gaan naar een besloten 
zitting. 
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Het publiek verlaat de zitting. 
 
De burgemeester geeft vervolgens toelichting bij de vermoedelijke impact van de maatregelen op het 
economisch en maatschappelijk leven en vraagt in afwachting van verdere federale instructies de 
nodige discretie aan de dag te leggen. Vervolgens geeft zij overzicht van de besluiten die zij vandaag 
genomen heeft. 
Zo werd de toegang tot de gebouwen en terreinen als volgt beperkt of verboden: 
Volgende gebouwen en domeinen mogen niet worden betreden door publiek: 
- Sporthal en sporthalomgeving met inbegrip van alle speelvelden en speeltoestellen en parking; 
- Cultuurhuis en tuinzone; 
- Chalet Lievekensbossen en het omliggende speelveld; 
- Jeugdhuis Toogpunt: het publiek met inbegrip van alle leden; 
Volgende gebouwen zijn beperkt in toegang voor het publiek tot zij die er noodzakelijkerwijze moeten 
zijn en dit slechts voor de benodigde tijd en met in achtname van de opgelegde preventiemaatregelen 
en social distancing: 
- gemeentehuis/administratief centrum: uitsluitend loketdienst op afspraak en afgifte van 
documenten of leveringen of volgens instructies; 
- sociale dienst OCMW Heverplein: idem 
- hoofdgebouw OCMW Heverplein: uitsluitend personeel en leden bcsd; 
- RAVOT: uitsluitend personeel en ingeschreven kinderen; 
- gemeentelijke basisschool: uitsluitend personeel en ingeschreven kinderen; 
- loods: uitsluitend personeel met dienstopdracht en leveranciers;  
- gebouwen op de kerkhoven: uitsluitend personeel; 
De sporthal zal worden voorzien worden als ruimte die inzetbaar is voor mogelijke opdrachten in het 
kader van de crisisbestrijding. Het AGB zal de reservaties kosteloos annuleren. 
 
De dienstverlening van Ravot zal worden aangepast aan de opdrachten die in het kader van 
kinderopvang gegeven worden en de toepassing van de veiligheidsmaatregelen zal worden 
gemaximaliseerd. Met de dienst thuiszorg en poetshulp wordt momenteel bekeken hoe de 
dienstverlening maximaal kan blijven en onder welke omstandigheden dat moet gebeuren. De 
burgemeester licht dit toe aan de hand van enkele concrete voorbeelden. 
Met de directeur van de gemeentelijke basisschool worden de onderrichtingen over de rol van de 
scholen op de voet gevolgd. Het busvervoer wordt beperkt tot het vervoer van thuis naar de school en 
omgekeerd waardoor voor alle onderwijsinstellingen alle andere vervoersopdrachten vervallen. 
 
Het gemeentepersoneel zal in een aangepast kader moeten werken waarbij telethuiswerk opgelegd 
wordt waar mogelijk, het werken op de werkvloer beperkt wordt rekening houdend met de maximale 
toepassing van de veiligheidsvoorschriften en diegenen die geen opdracht (kunnen) krijgen als reserve 
beschouwd worden. in afwachting van nadere instructies van de Vlaamse overheid engageert de 
burgemeester zich samen met de gemeenteraad om alle personeelsleden zo lang mogelijk te 
verzekeren van hun basisloon. Voor de personeelsleden die tot een risicogroep behoren, bijvoorbeeld 
door de ernstige ziekte van hun partner, geldt dat zij met onmiddellijke dienstvrijstelling krijgen.  
Na toelichting door de burgemeester en debat stemt de gemeenteraad in met de voorziening door de 
burgemeester de voorziene gemeentelijke organisaties voor het voorjaar uit te stellen. Op die manier 
wordt de druk van de organisatie weggenomen en wordt een voorafname gedaan op de mogelijke 
duur van de crisisperiode. Het betreft de afgelasting van volgende manifestaties: 
- Infoavond trage wegen (16 maart) 
- Personeelsfeest (20 maart) 
- Herdenking Transport XX (19 april) 
- Buitenspeeldag (22 april) 
- Streekuitje Tremelo (7 mei) 
- Schoolfeest GBS (9 mei) 



- 37 - 

- Sporteldag Durbuy (18 mei) 
- Sport- en cultuurlaureaat (26 mei) 
- Seniorenfeest (29 mei)  
- Sport- en creaweken 
Het college van burgemeester en schepenen zal de reservaties voor het cultuurhuis gratis annuleren. 
 
Voor wat betreft de werking van de gemeentelijke organen besloot de burgemeester het volgende: 
- De openbare en gesloten vergadering van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn 
voorzien voor 23 maart 2020 wordt uitgesteld naar een latere datum. 
- De zittingen van het college van burgemeester en schepenen worden omgezet in een procedure die 
verloopt via e-mail. 
- De zittingen van het bijzonder comité voor de sociale dienst worden uitgesteld en de noodzakelijke 
besluiten zullen genomen worden door de voorzitter. Deze besluiten worden in de eerstvolgende 
zitting van het bijzonder comité voor de sociale dienst bekrachtigt. 
- De zittingen van het managementsteam en overlegmomenten in dienstverband worden uitgesteld. 
- De activiteiten en vergaderingen van de gemeentelijke adviesraden worden opgeschort tot na de 
crisisperiode, tenzij een wettelijke verplichting een tussenkomst van een adviesraad vraagt. In dat 
geval zal gezocht worden naar een alternatieve vergadervorm. 
 
De gemeenteraad wenst de burgemeester veel sterkte in de komende periode en stelt klaar te zijn om 
constructief mee de problemen die op de gemeente afkomen het hoofd te bieden. 
 
De voorzitter sluit de vergadering. 
 
 
De algemeen directeur 

  
De voorzitter 

 
   

Johan Smits  Steven Michiels 

 


