
 

VOLGNUMMER 15 

 Blankenberge, 18/05/2020 

Betreft : Voorstel van raadsbesluit ivm de maatregelen die het lokaal bestuur            
moet treffen om de impact van de Corona-crisis enigszins te milderen,           
gemeenteraad van 26 mei 2020.  

Aanvraag Open Vld Blankenberge om, in overeenstemming met artikel 21 van het            
decreet lokaal bestuur en in overeenstemming met artikel 3§2 van het huishoudelijk            
reglement van de gemeenteraad van Blankenberge, een punt aan de agenda toe te             
voegen. 

 

Toelichting: Op 16 maart heeft de Open Vld fractie verschillende maatregelen           
voorgesteld aan het lokaal bestuur van de stad. Onze gemeenteraadsleden hebben           
alle voorstellen van de meerderheid, bij hoogdringendheid en in het belang van onze             
stad en haar inwoners, unaniem gesteund. Op 21 april hebben wij voorgesteld om             
een officiële gemeenteraadscommissie in het leven te roepen. Deze commissie          
‘COVID 2020’ moest als doel hebben het post-Corona tijdperk optimaal voor te            
bereiden. 

Ondanks het wegstemmen van al onze voorstellen door de zetelende meerderheid           
zien wij van dit stadsbestuur bitter weinig voorstellen komen die onze burgers, onze             
ondernemers en dus onze stad er terug bovenop moeten helpen.  

Ondanks het feit dat we nu meer dan twee maand verder zijn, blijft het bestuur bij zijn                 
eerste reeks van bij hoogdringendheid genomen maatregelen. Maatregelen die er zo           
goed als hetzelfde uitzagen als de voorstellen die wij luttele uren eerder aan het              
stadsbestuur hadden overgemaakt. Voor het overige beperkt deze ploeg zich tot het            
naar best vermogen managen van de veiligheid in functie van de volksgezondheid.            
Sindsdien niets meer. Zelfs het in kaart brengen van de geleden schade is op              
stedelijk niveau nog niet gebeurd. Hoe kan je remediëren als je niet eerst hebt              
vastgesteld wat de (n.b. torenhoge) problemen zijn en daar een analyse van hebt             
gemaakt? 

Wanneer wij als oppositieraadsleden vragen stellen of informatie opvragen dan          
worden de termijnen van 30 dagen zelden of nooit gehaald. 

 

1 | Open Vld Blankenberge 

Voorzitter: Mitch De Geest 0476 97 36 48 voorzitter@openvld8370.be 

Secretaris: Garrit  Hinderyckx 0474 98 41 96 secretaris@openvld8370.be 

http://www.openvld8370.be 

mailto:voorzitter@openvld8370.be
mailto:secretaris@openvld8370.be
http://www.openvld8370.be/


 

Het is dus schier onmogelijk om op een degelijke manier mee te werken om naar               
oplossingen te zoeken. Dit bestuur kan nochtans alle hulp gebruiken. 

Daarom stellen wij hernieuwd voor om over te gaan tot de oprichting van een              
commissie met vertegenwoordigers uit alle partijen. In de commissie wordt in kaart            
gebracht wat de financiële en socio-economische gevolgen zijn voor onze stad.           
Commissieleden krijgen voor de duur van de werking van de commissie ook het             
recht om diensten rechtstreeks te bevragen via de voorzitter. De diensten           
garanderen de gevraagde informatie in de mate van beschikbaarheid binnen de 48u            
te bezorgen. De commissie denkt op basis van deze informatie gezamenlijk na over             
bijkomende steunmaatregelen en beleidsinitiatieven en stelt een allesomvattend        
relanceplan voor aan de gemeenteraad. 

Los van dit voorstel zullen wij vandaag al een aanzet geven tot een bijkomende reeks               
van relancemaatregelen. Knokke, Nieuwpoort, Oostende, Brugge allen hebben ze         
hun becijferd plan van ettelijke miljoenen al voorgesteld. In Blankenberge blijft dit            
jammer genoeg en onbegrijpelijkerwijs uit. Wij zouden het betreuren dat de           
broodnodige steun, die onze brede bevolking verdient, hier deze avond en de            
komende maanden zou worden afgewezen enkel en alleen omdat ze door onze            
fractie bedacht werd. Richt dus aub snel deze commissie op, laat iemand van de              
raadsleden van de meerderheid de commissie voorzitten en laat onze toekomstige,           
gezamenlijke voorstellen via die weg hun uitwerking krijgen. De bevolking zal jullie            
dankbaar zijn. 

Open Vld fractie - voorstel van raadsbesluit: 

● Artikel 1 : De gemeenteraad geeft opdracht aan het college van burgemeester 
en schepenen een gemeenteraadscommissie ‘Covid2020’ in het leven te 
roepen. Diensten leveren alle nodige gegevens aan i.f.v. de werking van deze 
commissie en rapporteren aan alle commissieleden. De commissie creëert 
een volwaardig relanceplan dat alle beleidsdomeinen bestrijkt en stelt deze 
aan de gemeenteraad voor. 

Björn PRASSE - Raadslid Open Vld Blankenberge 
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