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Hoogstraten 

 

Motivering 

 

Sociaal-Economisch relanceplan 

De afgelopen weken werd de focus gelegd op het beheersen van het coronavirus door 

verspreiding tegen te gaan. Er werden drastische maatregelen getroffen t.w.v. de 

bescherming van onze gezondheid. Maatregelen die we nog steeds strikt moeten 

toepassen. De gezondheid van eenieder staat zonder discussie op nummer 1 in elk debat!  

We waarderen de inspanningen die ook het bestuur op dat vlak reeds heeft ondernomen 

en de communicatie die zij hierover momenteel voert. In dergelijke crisistijden komt er 

veel op u af en dienen er ook op verschillende fronten tegelijkertijd acties ondernomen te 

worden. Omdat het leven in een lockdown-situatie een uitdaging is voor vele mensen willen 

wij het bestuur toch nog extra aandacht vragen voor de meest kwetsbare inwoners. Wij 

willen dan ook enkele voorstellen meegeven om ze op het terrein zo snel mogelijk verder 

uit te werken: 

Extra sociaal begeleidende maatregelen tijdens de lockdown: 

• Verder uitbouw van de communicatie rond: 

o Brede ondersteuningsmogelijkheden voor mensen via de sociale dienst van 

de stad Hoogstraten; 

o Mogelijkheden voor psychische ondersteuning voor zowel medewerkers, 

maar ook als inwoners; 

o #Hoogstratenkooptlokaal! De website beleefhoogstraten.be heeft 

ondertussen een pagina waar zij per handelszaak aangeven welke 

dienstverlening die kan garanderen. Goede start! Door nog explicieter 

(gebundeld) aan te geven welke zaken een onlineshop, thuislevering of 

afhaaldienst hebben wordt de toegang verhoogd. Bovendien dient deze 

pagina dan ook nog meer bekend gemaakt te worden. De Stad kan hierin 

een belangrijke rol opnemen. Deze maatregel is goed voor nu tijdens de 

lockdown, maar ook nadien! 

• (Kwetsbare) kinderen en jongeren: 



o Online voorleessessies via de bibmedewerkers of vrijwilligers. Voorlezen is 

altijd goed voor kinderen om te leren luisteren en begrijpen. Ook voor de 

taalontwikkeling voor elk kind, maar in het bijzonder voor anderstaligen, is 

dit belangrijk. 

o Ter beschikking stellen van speel- en knutselpakketten voor kinderen in 

armoede. Dit kan verzameld worden eventueel via vrijwilligers of nieuw 

worden aangeboden. 

o Voor kinderen en jongeren is de digitale wereld een onderdeel van hun 

cultuur. Bovendien is het een belangrijk leerinstrument, zeker in tijden van 

lockdown. We lezen dat via de basisscholen nagegaan is of alle kinderen 

beschikken over een computer en internetverbinding. Wij rekenen er op 

dat dit in alle (gemeente en vrije) basisscholen door de gemeente is 

bevraagd en verholpen, waardoor alle kinderen nu gegarandeerd kunnen 

rekenen op deze infrastructuur. Indien dit nog niet zo is, wordt hier best 

nog extra op ingezet. Daarbij stellen wij ook voor dat er ingezet wordt op 

buddy’s die deze kinderen/gezinnen begeleiden in het gebruik. Daarnaast 

lijkt het ook belangrijk om de brugfiguren of andere bijkomende 

vrijwilligers in te zetten voor online huiswerkbegeleiding. Dit laatste is 

zeker belangrijk indien na de paasvakantie de lockdown nog wordt 

verlengd. 

• Senioren: 

Er is een team opgestart waar je terecht kunt met alle vragen. Zij bellen ook 

regelmatig met de bewoners op de site Stede Akkers en/of senioren die men ook 

kent vanuit de werking LDC of het huisbezoekenteam. Top! Er zijn echter vele 

senioren die thuis verblijven en waarvoor de lockdown niet evident is. Mensen die 

vaak ‘onzichtbaar’ zijn. Vandaar het voorstel om, eventueel ondersteund door 

vrijwilligers, een ‘Telefoonster’ op te starten. De telefoonsterren bellen alle 80-

plussers op om te polsen hoe het met hen gaat. Afhankelijk van het aantal 

medewerkers kan de groep misschien uitgebreid worden tot 70-plussers. 

 

Zoals gesteld, alle begrip voor de strikte maatregelen ten voordele van onze gezondheid. 

Anderzijds kunnen we er niet omheen dat de maatregelen een grote sociale- economische 

impact hebben. Het zal ook een uitdaging zijn om na de harde maatregelen de economie 

en het sociaal-maatschappelijk gebeuren terug in zijn plooien te laten vallen. We moeten 

dan ook voorzichtig durven vooruit kijken naar de toekomst, na het coronatijdperk, en 

steun bieden aan wie getroffen is. Het zijn immers de lokale horecazaken, winkels, 



ondernemers, crèches, organisatoren van evenementen,… die Hoogstraten mee maken tot 

een sterke gemeente waar we zo fier op zijn. 

Vanuit de hogere overheid zijn er al heel wat maatregelen genomen om de economische 

impact te verzachten denk maar aan: tijdelijke werkloosheidspremie, hinderpremie, 

compensatiepremies, noodfonds,… Wij zijn blij met deze genomen maatregelen en 

moedigen de hogere overheid aan om de aandacht scherp te houden om in te spelen op 

de vragen vanuit diverse sectoren. 

Anderzijds beseffen we dat deze bovenlokale maatregelen onmogelijk alle negatieve socio- 

economische impact kunnen compenseren. Bovendien zijn er ook heel wat zaken waarin 

ook de lokale overheden een belangrijke verantwoordelijkheid kunnen/moeten nemen. 

Daarom dat wij het bestuur een sociaal-economisch relanceplan vragen. Een plan waarmee 

lokale ondernemers, het verenigingsleven en de koopkracht van onze gezinnen wordt 

versterkt! 

 

Door het beleid van de afgelopen jaren kunnen we stellen dat wij een financieel sterke 

gemeente zijn. De schulden zijn de afgelopen jaren sterk afgebouwd (22,5 mln naar 4,4 

mln euro). Bij de overdracht van het beleid op 1 januari 2019 was er dan ook voldoende 

budget om aan de opgestarte en geplande projecten invulling te geven, de gemeentelijke 

werking te continueren en de pensioenen te verzekeren enerzijds en anderzijds was er een 

serieuze buffer om bv. onvoorziene omstandigheden te financieren.  

 

De stad Hoogstraten is dan ook het best geplaatst om ondersteunende maatregelen te 

nemen t.a.v. gezinnen, ondernemers en verenigingen die door de bovenlokale maatregelen 

niet of onvoldoende ondersteuning genieten. Naast het niet innen van gemeentelijke 

belastingen en het garanderen van de uitbetaling van subsidies aan Hoogstraatse 

verenigingen, stelt CD&V dan ook voor om nu reeds een noodfonds van € 1.000.000,00 

vrij te maken met concrete maatregelen. Het is belangrijk dat inwoners, ondernemers en 

verenigingen zo snel mogelijk een duidelijk perspectief krijgen om ook hun toekomst 

verder te kunnen uitbouwen. Gezien de totale impact van de crisis, alsook de bovenlokale 

maatregelen nog niet volledig in kaart kunnen gebracht worden, is het ook belangrijk dat 

er budget wordt vrijgehouden van het fonds om in overleg te gaan met diverse sectoren 

en organisaties om te kijken waar volgens hen de hoogste noden in ondersteuning nodig 

zijn. Hierbij denken we aan alle economische sectoren, Hoogstraatse verenigingen, 

scholen, VDAB,…  

 

 

 

 



RELANCEPLAN 

 

1. Niet innen van gemeentelijke belastingen voor horeca, middenstand en 

bedrijven 

Horeca: 

• Belasting op openhouden na sluitingsuur (GR 16/12/2019) 

Maatregel: dit jaar geen inningen te doen en/of de geïnde bedragen terug 

te storten ter ondersteuning van de lokale horeca. 

 

Belasting: 

Jaarlijkse belasting ten laste van de uitbaters die hun drankgelegenheid 

openhouden na het door het politiereglement vastgestelde sluitingsuur: 

✓ 12,5 €/uur verlenging/dag 

✓ 400 €/jaar voor het openhouden tot 04:00 voor inrichtingen waar niet 

gedanst wordt 

✓ 1900 €/jaar voor het openhouden tot 04:00 voor inrichtingen waar 

gedanst wordt 

 

• Belasting terrassen (GR 16/12/2019) 

Maatregel: dit jaar geen inningen te doen en/of de geïnde bedragen terug 

te storten ter ondersteuning van de lokale horeca. 

 

Belasting: 

De belasting is ondeelbaar en voor het ganse jaar 

Per begonnen m², met een minimum van 25€: 

✓ Lodewijck de konincklaan, Heilig Bloedlaan, Vrijheid, Van 

Aertselaerplein, Dreef: 10€/m² 

✓ Overige straten: 5€/m² 

 

  Lokale middenstand (winkels, horeca en dienstverlenende bedrijven) 

• Belasting op promotiemateriaal op de openbare weg 

Maatregel: dit jaar geen inningen te doen en/of de geïnde bedragen terug 

te storten ter ondersteuning van de lokale middenstand. 

 

Belasting: 12€/m²/jaar met een minimum van 50€ 

 

   

 



Markten en kraamhouders: 

• Retributie ambulante handel (GR 16/12/2019) 

Maatregel: Voor het jaar 2020 geen inningen te doen en/of geïnde 

bedragen terug te betalen ter ondersteuning van de marktkramers. 

 

Retributie: 

✓ Vaste kramen: 1€/m²/dag 

✓ Mobiele kramen: 2,5 €/m²/dag 

Retributies worden eisbaar zodra het openbaar domein wordt ingenomen. 

 

• Retributie standplaatsen markt (16/12/2019) 

Maatregel: dit jaar geen inningen te doen en/of de geïnde bedragen terug 

te storten ter ondersteuning van de marktkramers en de Hoogstraatse 

markt. 

 

Retributie: 

✓ Jaarabonnement: 0,5€/maand marktdag, per strekkende meter, te 

betalen tijdens de eerste maand van het dienstjaar 

✓ Half-jaar abonnement: 0,75€/maand marktdag, per strekkende meter, 

te betalen eerste maand van de periode 

✓ Per maand: 1,25€/maand marktdag, per strekkende meter, 

maandelijks te betalen bij de inname 

 

• Kermisreglement 

Maatregel: Voor de kermissen die niet zouden kunnen doorgaan wordt het 

abonnement verlengd met 1 jaar. 

 

Motivering voor het niet innen van gemeentelijke belasting: 

Door de verplichte maatregelen moesten horecazaken en de (niet essentiële) 

winkels al minstens 5 weken gesloten worden en mochten marktkramen niet 

openen. Dit wil zeggen dat deze ondernemers ook grote inkomstverliezen kenden. 

Indien de inventarisatie van gelijkaardige gemeentelijke belastingen niet volledig 

zou zijn, is het uiteraard de bedoeling voor de niet opgenomen 

belastingen/retributies een gelijkaardige maatregel toe te passen. (De lijst op de 

website van de stad is niet volledig) 

 

 



2. Garanties op uitbetaling van gemeentelijke subsidies aan organisaties en 

verenigingen 

Maatregel: pragmatisch toepassen van de subsidiereglementen waar een 

motivering van de werking wordt gevraagd om gebruik te kunnen maken van de 

(basis)subsidie. Indien verenigingen/organisaties hun werking/activiteiten 

onvoldoende kunnen motiveren in het jaar 2020, maar dit wel kunnen op basis van 

het jaar 2019, wordt de subsidie gegarandeerd en uitbetaald op basis van de 

gegevens van 2019. 

 

Motivering: 

Verenigingen en organisaties (jeugd, sport, cultuur, socio-culturele 

infrastructuur,…) kunnen jaarlijks een subsidieaanvraag indienen. Deze subsidies 

geven ondersteuning in hun basiswerking en zijn vaak dan ook cruciaal om hun 

goede werking te blijven garanderen.  

Via onze subsidiereglementen worden verenigingen of organisaties vaak gevraagd 

een gemotiveerde subsidieaanvraag in te dienen. bv socio- culturele infrastructuur, 

sport,… 

Doordat alle activiteiten waarbij meerdere mensen zich verenigen al minstens 5 

weken verboden zijn, zouden organisaties in problemen kunnen komen met de 

motivering van hun werking. 

 

3. Hoogstraats noodfonds van € 1.000.000,00 

Maatregel: Budgettair wordt een noodfonds uitgetrokken van 1.000.000,00 euro. 

Maatregelen 4, 5, 6, 7, 8 en 9 uit dit relanceplan kunnen hiermee gefinancierd 

worden. De overige maatregelen dienen verder uitgewerkt te worden in overleg met 

alle economische sectoren en organisaties. Hiervoor wordt een lokale task force 

opgericht waarbij ook elke politieke fractie, vertegenwoordigd in de gemeenteraad, 

is afgevaardigd. 

 

Motivering: Zie inleiding van deze nota. Om het lokaal sociaal-, economische leven 

zo snel mogelijk te laten herademen na de crisis. Naast de bovenlokale 

ondersteuningsmechanismen hebben de lokale besturen een belangrijke rol hierin. 

Een aantal maatregelen kunnen al heel concreet worden beslist. Doordat zowel de 

crisis als de bovenlokale maatregelen nog evolueren is het belangrijk om ook nog 

ruimte te houden voor bijkomende maatregelen. Om de juiste afwegingen te 

kunnen maken en voldoende (politiek) draagvlak te hebben voor deze bijkomende 

maatregelen wordt een task force opgestart. 

 



4. Hoogstraatse cadeaubon van € 10,00 voor elke inwoner 

Maatregel: Elke inwoner van Hoogstraten ontvangt een Hoogstraatse 

cadeaucheque die hij/zij kan besteden bij de lokale handelaars.  

 

Motivering: Door deze injectie van € 210.000,00 trekken we het lokaal economisch 

leven na de crisis zo snel mogelijk terug op gang. Elk gezin wordt versterkt in zijn 

koopkracht bij onze eigen lokale ondernemers. Het systeem van de Hoogstraatse 

cadeaucheque (VVV) is een goed uitgewerkt systeem dat reeds zijn nut heeft 

bewezen en waarbij ook het toeristisch beleid (via VVV) nog een extra duw in de 

rug krijgt. 

 

5. Doorstart-promobudget t.v.v. Lokale economie en toerisme 

Maatregel: Om de lokale economie en ons toeristisch aanbod een snelle doorstart 

te kunnen laten nemen na het opheffen van de coronamaatregelen worden extra 

acties uitgewerkt waar onze lokale economie en het toeristisch aanbod in de kijker 

worden gezet. 

 

Motivering: De economie en het toerisme heeft door de verplichte maatregelen 

volledig stilgelegen. We moeten deze dus zo snel mogelijk terug op gang trekken. 

Bovendien lonkt er een extra potentieel aan mensen die dichterbij huis op vakantie 

zullen gaan. Hierop moet Hoogstraten ook zeker maximaal inzetten. 

 

6. € 5000,00 voor ’t Verzetje en de lokale voedselbank 

Maatregel: Eenmalige subsidie in de vorm van Hoogstraatse cadeaucheques van € 

5000,00 aan enerzijds ’t Verzetje en anderzijds aan de Lokale voedselbank. 

 

Motivering: Twee Hoogstraatse vrijwilligersorganisaties (’t Verzetje en de 

voedselbank) zetten zich specifiek in voor de meest kwetsbare inwoners in 

Hoogstraten. Het aantal inwoners die in een precaire situatie terechtkomen door 

deze crisis is  reëel  en bovendien is deze crisis bijzonder moeilijk voor zij die reeds 

in een kwetsbare situatie zaten. Door de subsidie uit te betalen in Hoogstraatse 

cadeaucheques investeert deze subsidie ook in onze lokale ondernemers. 

 

7. Buurtfeestbudget wordt verhoogd van € 150,00 tot € 200,00 

Maatregel: Elk gebuurte heeft bij zijn eerstvolgende buurtfeest recht op een 

subsidie van € 200,00 i.p.v. € 150,00, waarvan € 50,00 Hoogstraatse 

cadeaucheques zijn. 

 



Motivering: Het sociaal leven werd gedwongen op een laag pitje te draaien, 

daarnaast worden buurtfeesten vaak gesteund door de lokale economie die door de 

crisis ook onder druk staat. Door € 50,00 extra Hoogstraatse cadeaucheques aan 

te bieden, wordt de koopkracht van het gebuurte versterkt, maar tegelijk ook een 

gegarandeerde ondersteuning aan onze lokale ondernemers. 

 

8. Tussenkomst in infrastructuurkosten voor verenigingen 

Maatregel: 

• Het stadsbestuur stelt zijn infrastructuur verder in het jaar 2020 gratis ter 

beschikking van erkende Hoogstraatse verenigingen. 

• Het stadsbestuur neemt de sportinfrastructuurkost (contracten met de 

scholen) volledig op zich voor de periode dat de verenigingen geen gebruik 

mochten maken van de sporthallen. 

• Erkende Hoogstraatse verenigingen die zelf beschikken over infrastructuur 

(eigendom), met weggevallen inkomstenbronnen in de maanden dat de 

coronamaatregelen gelden, ontvangen een eenmalige tussenkomst van € 

500,00. 

• Verenigingen die infrastructuur dienen te huren bij derden (niet gemeente) 

ontvangen een eenmalige tussenkomst van € 500,00. 

 

Motivering: Infrastructuur is vaak een gewichtige kostenpost voor 

vrijwilligersverenigingen. Verenigingen die gebruik maken van infrastructuur dienen 

elk jaar diverse acties (vb. wafelverkoop, spaghettidagen, fuiven,…) te ondernemen 

om het nodige budget daarvoor te hebben. Vaak wordt ook gerekend op sponsoring 

vanuit de lokale economie die door de crisis ook onder druk staat. 

 

9. Compensatie voor afgelaste evenementen 

Maatregel: Erkende Hoogstraatse Verenigingen die een occasioneel evenement 

(georganiseerd door louter vrijwilligers) hebben moeten afgelasten door de 

verplichte coronamaatregelen ontvangen eenmalige subsidie van € 500,00 (deur 

aan deur verkopen) en € 1.500,00 (andere evenementen). 

 

Motivering: De Hoogstraatse erkende verenigingen organiseren regelmatig een 

occasioneel evenement (niet hun basiswerking) om extra middelen in het laadje te 

krijgen. Deze budgetten zijn noodzakelijk om hun basiswerking te kunnen 

financieren. Als dit evenement dan niet kan doorgaan is dit een serieuze streep door 

de rekening en komen de verenigingen en/of de toegankelijkheid van de 

verenigingen onder druk. 



 

10. Good practices duurzaam verder uitrollen/ondersteunen 

Maatregel: De goede praktijkvoorbeelden worden verzameld waarbij wordt 

geëvalueerd en overwogen welke in de toekomst verder kunnen worden uitgerold 

/ ondersteund. 

 

Motivering: Deze crisissituatie heeft heel wat creativiteit met zich meegebracht. 

Waarbij van alles werd georganiseerd dat een positieve bijdrage levert aan het 

sociaal- economische gebeuren in Hoogstraten. 

Ongetwijfeld zijn er dan ook initiatieven die een positieve bijdrage kunnen leveren 

na deze crisis. Deze verdienen om verder duurzaam te worden uitgerold en 

eventueel blijvend ondersteund te worden. 

 

BESLISSING: 

 

Overwegende de dwingende en bijzondere toestand door de Corona-crisis 

Overwegende de inhoud van bijgevoegde nota 

 

De gemeenteraad beslist: 

 

Art. 1. Maximaal begeleidende maatregelen te blijven uitbouwen tijdens de Corona-crisis. 

Voorbeelden aangehaald in deze nota worden overwogen en uitgerold indien er geen 

onoverkomelijke bezwaren zijn. 

 

Art. 2. Het toegevoegde ‘Sociaal- Economisch Relanceplan’ goed te keuren met als 

maatregelen: 

1. Niet innen van gemeentelijke belastingen voor horeca, middenstand en bedrijven; 

2. Garanties op uitbetaling van gemeentelijke subsidies aan organisaties en 

verenigingen; 

3. Hoogstraats noodfonds van € 1.000.000; 

4. Hoogstraatse cadeaubon van € 10 voor elke inwoner; 

5. Doorstart-promobudget t.v.v. lokale economie en toerisme; 

6. € 5000 voor t’ Verzetje en de lokale voedselbank; 

7. Buurtfeestbudget wordt verhoogd van € 150 tot € 200; 

8. Tussenkomst in infrastructuurkosten voor verenigingen; 

9. Compensatie voor afgelaste evenementen; 

10. Good practices duurzaam verder uitrollen/ondersteunen 

 


