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Provincie OOST-VLAANDEREN 
Arrondissement OUDENAARDE 

 

 
LIJST VAN BESLUITEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN 

WOENSDAG 6 MEI 2020 

 
Aanwezig: Luc Dupont, burgemeester. 

Ignace Michaux, Brigitte Vanhoutte, Aaron Demeulemeester, Jan Foulon, Joris Vandenhoucke, Wim 
Vandevelde, schepenen. 
 
Linda Vandekerkhove, algemeen directeur  

 AGENDA 
Punten van de besloten zitting 

Economie 
1. Coronatoolkit voor lokale handelaars- Goedkeuring 

 

BESLOTEN ZITTING 

Punten van de besloten zitting 

Economie 
1. Coronatoolkit voor lokale handelaars- Goedkeuring 
Bevoegdheid/rechtsgrond 

- Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 56 
- Bepalingen exitstrategie voorgesteld tijdens Persconferentie op woensdag 6 mei waarin werd 

meedeeld dat de winkels terug mogen heropenen op maandag 11 mei 2020. 

Relevante documenten 
- Offerte drukwerk affiches 

- Voorbeeld sticker UNIZO en stad Ronse 

Feiten/context/motivering 
Als gevolg van de Coronamaatregelen zijn volgende zaken gesloten: 

- horecazaken zijn gesloten sinds zaterdag 14 maart 2020- enkel thuisleveringen en take-away 
zijn toegelaten 

- Niet-essentiële winkels zijn gesloten sinds woensdag 18 maart 2020-12u. 
- Enkel voedingswinkels, krantenwinkels, apotheken, doe-het zelf zaken en tuincentra zijn open. 

Op maandag 4 mei kwam er nog een kleine aanpassing waardoor winkels die naaigerei en stoffen 
verkopen nu ook terug open zijn/mogen. 
Op 11 mei mogen alle niet-essentiële winkels ook terug de deuren openen. Dit vergt heel wat 
voorbereiding van de lokale ondernemers. 
Om alles in goede banen te leiden en de handelaars toch te gaan ondersteunen bij die heropening, 
stellen we voor om een Coronatoolkit ter beschikking te stellen van handelaars. 
Inhoud toolkit voor handelaars: 
1) set met 4 vloerstickers- 100 pakketten van elk 4 stickers per winkel 
2) affiche van UNIZO, met aantal aanwijzingen 
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3) samenvattende nota opgemaakt door de dienst lokale economie (gebaseerd op de 
sectorgids Comeos) 
4) eventueel een mondmasker voor de winkelier  dit werd reeds besproken met Jasmine. 
Momenteel zijn nog voldoende mondmaskers ter beschikking die kunnen verdeeld worden. Dit zijn de 
mondmaskers die ook verdeeld werden bij de treinreizigers. Van de 5.000 beschikbare mondmaskers 
zijn er ongeveer 300 verdeeld. Daarom stelt Jasmine voor om een 5-tal maskers ( niet herbruikbaar) te 
geven aan de handelaars.  

Kostprijs 
Stickers: 1,5€/sticker ( excl.btw)=726€ ( incl. btw) 
200 affiches: 96€ ( excl. btw)- 116€ 
Totaal: 938€ 
Werkwijze 
Deze Coronatoolkitten zullen verdeeld worden door de stad ( eventueel medewerking andere 
diensten?). Handelaars kunnen een pakket opvragen via economie@ronse.be 

Adviezen/visum 
Vanuit de dienst lokale economie stellen we voor om deze actie vanuit de stad zeker te ondersteunen. 
Voor sommige retailers zal de heropening reeds voorbereid zijn maar voor kleinere handelaars zal dit 
een grote hulp. Gezien de beperkte kostprijs van deze actie, stel ik voor om deze Coronatoolkit te 
voorzien voor handelaars die aangeven dat ze zo’n pakket wensen.  

Besluit: 
Artikel 1:  
Akkoord te gaan met de samenstelling van de Coronatoolkit voor lokale handelaars te, zijnde: 
4 stickers 
1 affiche 
1 gids met richtlijnen voor heropening van winkels 
5 mondmaskers 
Artikel 2: 
Akkoord te gaan om dit materiaal te bestellen voor een totaal bedrag van 938€. 
 
 
 

Namens het college van burgemeester en schepenen: 

Algemeen directeur Burgemeester 
 
 
 
Linda Vandekerkhove Luc Dupont 
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