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Van: Magda Van Reeth <Magda.VanReeth@sint-niklaas.be> Namens Lieven Dehandschutter 
Verzonden: vrijdag 27 maart 2020 16:30 
Aan: Jef Maes <jef.maes@sint-niklaas.be> 
CC: Johan Verhulst <Johan.Verhulst@sint-niklaas.be>; Joke Smet <joke.smet@sint-niklaas.be>; Peter 
Buysrogge <Peter.Buysrogge@sint-niklaas.be>; Sofie Heyrman <Sofie.Heyrman@sint-niklaas.be>; Lieven 
Dehandschutter <Lieven.Dehandschutter@sint-niklaas.be> 
Onderwerp: RE: Interpellatie Jef Maes - Maatregelen ter ondersteuning van de bevolking naar aanleiding 
van de Corona-crisis 
 
Geacht raadslid 
 
In antwoord op uw vragen en voorstellen i.v.m. de maatregelen van het stadsbestuur tijdens de 
Corona-crisis kunnen wij u het onderstaande meedelen. 

1. Welke bijkomende maatregelen zijn er genomen voor de thuis- en daklozen om ervoor 
te zorgen dat zij ook in een veilige omgeving kunnen vertoeven? 
  
De bestaande opvangcentra voor daklozen blijven hun werking behouden. Het welzijnshuis blijft 
open voor alle dringende vragen voor iedereen, dus ook voor dakloze personen, elke werkdag in 
de voormiddag tussen 8.30 en 12.30. 
Voor iedereen die zich aanmeldt als dakloze zal een aanbod gegeven worden. Aan de hulp-
verleners is gevraagd om daklozen die zij kennen op te volgen. 
  
  
2. Welzijnsschakel De Springplank (sociale kruidenier) is gesloten door de corona-crisis. 
Kan de stad hier niet bijspringen en een alternatief uitwerken om noodpakketten aan 
hulpbehoevenden te bezorgen? 
  
Er zijn afspraken gemaakt met de verantwoordelijke van De Springplank. Op vraag van het 
welzijnshuis zullen zij (op afspraak) voor mensen in problemen nog voedselpakketten maken. 
De bedeling van deze pakketten gebeurt individueel en in afspraak tussen de springplank en het 
welzijnshuis. De stad ondersteunt ook De Springplank door in te staan voor een eenmalig 
transport van voedsel dat klaar staat in de voedselbank, maar door hen momenteel niet kan 
afgehaald worden. Daarnaast kunnen mensen in acute nood naar het welzijnshuis komen en 
kan via beslissing van de voorzitter van het BCSD, indien nodig, dezelfde dag een dringende 
steun worden gegeven. 
  
 
Eenzelfde probleem stelt zich voor de vele mensen die gebruik maken van de sociale 
restaurants die nu ook (terecht) dicht zijn. Welke alternatieven voorziet het stadsbestuur 
om deze mensen te bereiken en te ondersteunen? 
  
Het Zorgpunt Waasland een alternatief uitgewerkt. Dit staat ook op de website van de stad Sint-
Niklaas: 
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o Je kan een warme middagmaaltijd aan huis laten leveren via thuiszorgcentrum 't Punt 
(Lamstraat 23). Reserveren kan via mail naar: teaminfoenadvies.west@zpw.be of via 03 778 55 
55, of ter plaatse enkel in de voormiddag: dagelijks tussen 9 en 12 uur. 

o Een alternatief is ook maaltijden die men kan afhalen in de dienstencentra van het Zorgpunt 
om thuis op te warmen:  

o In ’t Lammeken/catering De Variant (Lamstraat 23): maandag tot vrijdag van 10 tot 15 
uur (belegde broodjes, soep & warme maaltijden); 

o In De Schutterij (Vleeshouwerstraat Sinaai): maandag en woensdag van 10 tot 11 uur; 

o In Den Aftrap (Abingdonstraat, Gerdapark): maandag en woensdag van 10 tot 11 uur; 

o Tevens kunnen in de centrale keuken van het Zorgpunt (Azalealaan) ook maaltijden 
afgehaald worden op maandag, dinsdag donderdag en vrijdag van 10 tot 11 uur (prijs: 
5,69 EUR). 

  
3. Kan er aan alle huurders van sociale woningen die getroffen zijn door de crisis door 
werkloosheid, tijdelijke werkloosheid en dergelijke geen uitstel van betaling van de huur 
worden voorzien zolang de crisis duurt? 
  
Deze vraag moet gesteld worden aan de Sint-Niklase Maatschappij voor de Huisvesting. 
  
4. Kan het stadsbestuur geen (tijdelijk) moratorium uitvaardigen op het vlak van 
uithuiszettingen en afsluiten water en elektriciteit voor 2020? Een dak boven het hoofd 
hebben is belangrijk om "in zijn kot" te kunnen blijven. En water is essentieel op het vlak 
van hygiëne en bescherming. 
  
Gelet op de beperkingen binnen justitie om de werking van de rechtbanken te beperken tot 
dringende zaken zullen waarschijnlijk in deze weken geen uithuiszettingen worden beslist. 
Lopende beslissingen worden (zo leert de praktijk van Den Azalee) momenteel niet uitgevoerd. 
Ook de vergaderingen van de lokale adviescommissie zijn opgeschort waardoor er geen nieuwe 
afsluitingen van water en elektriciteit kunnen gebeuren. 
  
5. De federale regering kent twee maanden uitstel toe voor personenbelasting en 
belasting van bedrijven. Kan een vergelijkbare maatregel niet ook op stedelijk vlak 
genomen worden en iedereen drie maanden uitstel van betaling geven voor ALLE 
facturen (belastingen, retributies en dergelijke) die vanuit de stad worden uitgestuurd of 
zijn uitgestuurd? 
  
Het college van burgemeester en schepenen heeft reeds beslist dat de terrasbelasting 2019 
(waarvoor recent de facturen werden verzonden) pas ten vroegste na 1 oktober a.s. moet 
worden betaald en dat de terrasbelasting 2020 zal worden gehalveerd. Een maand huur- of 
concessievergoeding moet niet worden betaald door huurders en concessionarissen van 
stedelijke terreinen en gebouwen die ingevolge verplichte sluiting door de hogere overheid de 
exploitatie niet kunnen uitoefenen. Het college zal zich later beraden over een verlenging en/of 
uitbreiding van deze maatregel.  
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6. Is het niet nuttig om gedurende de komende maanden van de lockdown geen facturen 
vanuit de stad uit te sturen en al zeker geen deurwaarders in te schakelen bij 
betalingsproblemen? 
 
Tot nader order worden geen aanslagbiljetten en facturen verzonden en worden geen 
opdrachten gegeven aan deurwaarders. 
 
 
 
 
In de hoop u met deze informatie van dienst te zijn, tekenen wij 
 
 
met de meeste hoogachting 
namens het college van burgemeester en schepenen 
 
 
 
Johan Verhulst                                               Lieven Dehandschutter 
algemeen directeur                                        burgemeester 

 


