urr'fREKSEJL UI'f DE NOTULEN VAN HET SCHEPENCOLLEGE
Zitting van 23 maart 2020
Provincie Vlaams-Brabant

Aanwezig: MM. P. Reekrnans, burgemeester- voorzitter;

Arrondissement Leuven

K. Vanwinkelen, H. Hendrickx, H. Holsbeeks, T. Struys, Schepenen;

GEMEENTE

K. Wauters, algemeen directeur.

3380 G LA BBE E K

Het schepencollege:

Gemeentelijke premie voor plexischermen aan winkelkassa's
Feiten en context
De gemeente plaatste plexischerrnen bij de apothekers om hen te beschermen. Zij vallen namelijk onder de
eerstelijnszorg en krijgen veel mensen over de vloer.
Omdat het operationeel niet mogelijk is voor de gemeentediensten elke handelszaak in de gemeente die
momenteel open mag blijven heel snel te voorzien van afscherrnmaatregeleu met plexischermen, doet het
college van burgemeester en schepenen een oproep naar alle winkels die open moeten blijven om
plexischerrnen te plaatsen.
De gemeente geeft hiervoor een premie van maximaal 300 euro voor een plexischerrn per kassa (dit bedrag
is gebaseerd op basis van een offerte van een lokale middenstander).
Wie komt in aanmerking: de lokale supermarkt, de beenhouwer, de bakker, de frituur, de
dierenvoedingszaak, de nachtwinkel, de tankstationshop en de drankenhandel.
Elke winkel die in aanmerking komt wordt per email op de hoogte gebracht en indien ze op het voorstel
in.gaan, dienen zij nadien enkel de factuur te bezorgen.
Argumentatie
De burgemeester beschikt over een discretionaire bevoegdheid wat betreft de openbare
gezondheid of veiligheid in zijn gemeente. Artikel 135, §2, 5° van de Nieuwe Gemeentewet vormt de
rechtsgrond die de burgemeester de bevoegdheid geeft gepaste maatregelen te nemen wanneer een gebouw
de openbare gezondheid in gevaar brengt.
De burgemeester vraagt het college van burgemeester en schepenen met hoogdringendheid om deze premie
voor plexischermen voor noodzakelijke handelszaken die open blijven tijdens de coronacrisis goed te
keuren.
Besluit:
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen keurt met hoogdringendheid deze premie voor
plexischerrnen in noodzakelijke handelszaken die open blijven tijdens de coronacrisis goed.
Art. 2: Deze beslissing wordt ter bekrachtiging voorgelegd op de eerstvolgende gemeenteraad.
Aldus vastgesteld in bovenvermelde zitting.
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