SCHRIFTELIJKE VRAAG VAN DE HEER BERTRAND VAN 20 JULI 2020
Onderwerp: dringende schriftelijke vraag aan het college: COVID 19 - besmettingen boven
de alarmdrempel in onze gemeente
Urgentie: Hoog
Mevrouw de voorzitter,
Mijnheer de secretaris,
Via een artikel uit de krant De Standaard (zaterdag 18/7 – digitale versie) die zich baseert op
de federale data, verneem ik dat onze gemeente hoog staat op de lijst van 58 gemeenten die de
alarmdrempel voor het aantal besmettingen met COVID19 overschrijden.
Is het college door de federale of gewestelijke instantie geïnformeerd over deze toch wel
alarmerende toestand? Zo ja, welke instantie heeft de informatie overgemaakt?
Kan het college mij informeren over de aard van het probleem? Zijn er bepaalde clusters in de
besmettingen? Zijn er aanwijzingen naar de oorzaak van deze buitengewone situatie? Met
ander woorden: kan het gemeentebestuur mij bijkomende informatie geven over het
probleem?
Ik ben er me bewust van dat de aanpak niet voor de hand ligt. Ik verneem echter dat
verschillende gemeenten, in samenwerking met de andere overheden en ook met de
huisartsen, bekijken hoe deze problematiek kan worden aangepakt. Wat zijn de initiatieven in
onze gemeente ?
Is het mogelijk om ons op de hoogte te houden van de ontwikkelingen en de maatregelen die
het college, in samenwerking met andere actoren, overweegt te nemen?
Meer info:
https://www.standaard.be/cnt/dmf20200718_96770683?fbclid=IwAR1tVsyHUNrI3H_RRBL
SDXKzjUKV08S0QHLZrJXIjF8FyN2wsvVaICROgmQ
“De 58 gemeenten waar het aantal besmettingen hoger ligt dan 20 per 100.000 inwoners,
staan hieronder. De cijfers lopen wel vier dagen achter. Om ook echt in alarmfase te gaan,
moet er minstens zeven opeenvolgende dagen minstens één nieuwe besmetting geteld zijn, en
moet er de afgelopen week minstens vier dagen een stijging in het aantal nieuwe besmettingen
zijn geweest. U kunt de lijst ook consulteren op de website van Sciensano.
Ledegem (206), Aubange (123), Braives (94), Moorslede (89), Linkebeek (86), HeusdenZolder (68), Boom (55), Houthalen-Helchteren (55), Torhout (49), Kortemark (48),
Watermaal-Bosvoorde (48), Opwijk (41), Dison (39), Lendelede (35), Tenneville (35), Evere
(34), Antwerpen (33), Theux (33), Wommelgem (31), Hooglede (30), Geer (29), Aartselaar
(28), Beauvechain (28), Lierneux (28), Edegem (27), Koekelberg (27), Florennes (27),
Grimbergen (27), Moeskroen (26), Kortrijk (26), Quévy (25), Oostkamp (25), Hove (25),
Oostrozebeke (25), Verviers (24), Beringen (24), Dour (24), Mesancy (24), Mortsel (23), Jette
(23), Lint (23), Ardooie (22), Wevelgem (22), Musson (22), Menen (21), Tielt (20), Temse
(20).”
Vriendelijke groeten,
SCHRIFTELIJKE VRAAG VAN DE HEER BERTRAND VAN 24 JULI 2020
Geachte heer burgemeester,
Bedankt voor het doorzenden van deze informatie.
Ik lees dat de verordening bekend gemaakt wordt via een aanplakking aan het gemeentehuis
en stel ook vast dat er geen verwijzing is naar andere voor de hand liggende
communicatiemiddelen zoals de website. Ik vrees nochtans dat maar weinig mensen een
aanplakbord aan het gemeentehuis zullen raadplegen, bovendien zijn de meeste inwoners
geen trouwe bezoekers van de gemeentelijke website. Mag ik dan ook van u vernemen of u

ook andere middelen zult gebruiken om de bevolking te informeren over deze verplichting?
Hoe gaat deze ordonnantie worden geïmplementeerd en hoe wordt de toepassing ervan
verzekerd ?
Mag ik u ook vragen naar meer informatie (zie mijn vraag in bijlage) over de graad van
besmetting in onze gemeente. Er was afgelopen week-end nogal wat onrust en ik werd erop
aangesproken omdat onze gemeente boven het alarmpeil van coronabesmettingen piekte. U
vindt de schriftelijke vraag hieromtrent in bijlage.

ANTWOORD AAN DE SCHRIFTELIJKE VRAGEN VAN DE HEER JOS
BERTRAND
Geacht Gemeenteraadslid,
Hartelijk bedankt voor uw schriftelijke vraag.
Op zaterdag 19 juli, werden wij door de diensten van de Gemeenschappelijke Communautaire
Commissie (COCOM) van een sterke stijging van Covid gevallen in onze gemeente
verwittigd. Er waren gemiddeld 12 nieuwe gevallen tijdens de periode van 10 tot 16 juli,
terwijl dit cijfer 1 bedroeg voor de periode van 6 tot 12 juli.
Gerelateerd aan 100,000 inwoners, betekende dat een cumulatieve weerslag van 48, die onze
gemeente op plaats 11 indeelt, op nationaal niveau.
Deze statistieken worden op de Website
https://datastudio.google.com/embed/u/0/reporting/c14a5cfc-cab7-4812-848c0369173148ab/page/giyUB gepubliceerd.
Het online werktuig van Sciensano beschrijft de aanwezigheid van het coronavirus SARSCOV-2 op gemeenteniveau door zich op 3 indicatoren te baseren:
o

o
o

De cumulatieve weerslag die op 7 dagen wordt berekend (aantal nieuwe gevallen van
de 7 laatste dagen die de 3 laatste dagen uitsluiten, dus van d-9 tot d-3, gedeeld door
de bevolking van de gemeente, vermenigvuldigd met 100.000)
Het aantal achtereenvolgende dagen waarop minstens 1 nieuw geval werd gerelateerd
Het aantal dagen waarop het aantal nieuwe gevallen ten opzichte van de vorige dag
stijgt, beschouwd over een periode van 7 dagen.

Op basis van de huidige situatie, werden alarmdrempels door COCOM bepaald:
o
o
o

Een cumulatieve weerslag van 20/100.000 inwoners gedurende minstens 5 dagen.
De rapportering van nieuwe gevallen gedurende minstens 5 dagen.
Een toenemend aantal nieuwe gevallen gedurende 4 van de 7 voorbije dagen.

Enkel de eerste van de drie drempels werd tijdens deze episode overschreden.
Voorts kon geen enkele correlatie tussen deze gevallen door COCOM opgesteld worden. Het
ging dus niet over een cluster maar over onafhankelijke gevallen de enen van de anderen.
Bijgevolg hebben wij op de site van de Gemeente de absoluut te eerbiedigen sanitaire gebaren
herhaald teneinde waakzaam te blijven en de inspanningen niet te laten verslappen.
Enkele dagen na 19 juli, heeft onze gemeente normale en zelfs gunstige statistieken in
vergelijking van de andere Brusselse gemeenten teruggevonden, hetgeen begrijpelijk is gezien
de bevolkingsdichtheid in Watermaal-Bosvoorde.

Wij hebben vervolgens het dragen van het mondmasker in de commerciële buurten van de
Wiener- en de Keym-plaats verplicht gemaakt.
Deze verplichting werd medegedeeld via de website van de Gemeente maar eveneens via
plaatsing van pictogrammen aan de toegang van de betrokken zones.

