Addendum omgevingsanalyse - corona
Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 1 2020 - 2025 (BP2020_2025-1)

De coronacrisis heeft een grote impact op de werking van het lokaal bestuur. We geven hier beknopt weer welke impact er is op het
personeel en het bestuur, op de dienstverlening en op de financiële toestand.
Voor een gedetailleerd uitgeschreven overzicht wordt verwezen naar de verslagen van de dienst noodplanning. Deze verslagen
worden bijgevoegd als bijlage.
Personeel en bestuur
- Waar mogelijk werd telewerk ingelast. Er werd voorzien in de nodige digitale oplossingen om de medewerkers in staat te stellen op
deze manier hun job uit te oefenen;
- vergaderingen gingen zoveel mogelijk digitaal door. Ook de vergaderingen van de gemeenteraad verloopt sinds november ‘20
noodgedwongen digitaal;
- medewerkers werden ingeschakeld voor het uitvoeren van tijdelijke opdrachten (mondmaskerbedeling / bedeling Afflibonnen);
- Er werd door bepaalde medewerkers gebruik gemaakt van corona-ouderschapsverlof;
- De federale richtlijnen (mondmaskerplicht, 1,5 meter-regel,…) inzake het inperken van het risico op coronabesmettingen op de
werkvloer werden uiteraard ook in het lokaal bestuur geïmplementeerd.
Aanpassingen dienstverlening
- Er werd overgeschakeld op een dienstverlening op afspraak. Op cruciale piekmomenten van de coronaverspreiding, wordt deze
bovendien teruggeschroefd naar een minimale dienstverlening;
- het vrijetijdsaanbod van de gemeente en de Affligems verenigingen werd tijdens de piekmomenten van de coronaverspreiding
geannuleerd. Er werd op die momenten enkel voorzien in een noodopvang;
- De bevolking kreeg een Afflibon aangeboden, als ruggensteun in deze moeilijke periode. Deze cadeaubon kon aangewend worden
bij de deelnemende lokale handelaars, waardoor ook de lokale economie op deze manier ondersteund werd;
- Tijdelijke sluiting van de bibliotheek. Gedurende die periode werd een afhaalbibliotheek ingericht;
- De MMC werd ingezet om boodschappen te doen voor de minder mobielen;
- Uitwerken van een systeem van bronopsporing, in samenwerking met de huisartsen;
- Affligem stapte mee in zorgregio AMALO en zorgde onder coördinatie van de Inercommunale Haviland voor de oprichting van
een Schakelzorgcentrum in het Gosset Hotel in Groot-Bijgaarden;
- Aanbieden van noodopvang voor de gezinnen die onmogelijk zelf kunnen voorzien in opvang voor hun kinderen.
Financiën
- De verkregen subsidies van de Vlaamse en de federale overheid werden aangewend om steunmaatregelen in te voeren:
 uitbreiding hulpverlening voor water-, elektriciteit-, en gasverbruik voor OCMW-cliënten;
 digitale ondersteuning voor kansarme Affligemse scholieren/studenten;
 aankoop voedselbonnen voor OCMW-cliënten;
 bedeling Afflibonnen aan OCMW-cliënten;
 aanbieden starterspakketten aan scholieren voor personen met financiële moeilijkheden;
 diverse overige maatregelen, rechtstreeks voortvloeiend uit de federale en Vlaamse beslissingen;
 de ondersteunende maatregelen voor de jeugd- cultuur- en sportsector worden uitgewerkt in nauwe samenspraak met
de betrokken adviesraden;
- Er werd uitstel van betaling toegestaan voor bepaalde lokale belastingen;
- De concessievergoeding voor het cafetaria van de gemeentelijke sporthal werd (gedeeltelijk) kwijtgescholden voor de periodes
waarin de horeca haar deuren diende te sluiten;
- Er werd een inschatting gemaakt van de impact van de coronacrisis op diverse ontvangstenbronnen, waarbij steeds vertrokken werd
vanuit het voorzichtigheidsprincipe:
 de personenbelasting: dit is de belangrijkste inkomstenbron voor het lokaal bestuur. Doordat heel wat mensen op
tijdelijke werkloosheid werden geplaatst, zal de coronacrisis onvermijdelijk inspelen op de ontvangsten van de
komende jaren
 de belasting op verspreiding van reclamebladen kent een aanzienlijke terugval in 2020 doordat niet-essentiële winkels
geruime tijd hun deuren dienden te sluiten;
 daling van de inkomsten uit zaalverhuur, organisatie van sportkampen,…;
- Er dient rekening gehouden te worden met meerkosten voor technische aanpassingen zoals het plaatsen van handgeldispensers,
plexiglas,…
Bijlage: verslagen dienst noodplanning

