
Formulier - Mondelinge vraag

Bruno Jacques Walter Matthys (sp.a) op 27-04-2020 11.55 
  
Vraag gericht aan:
de deputatie 
  
Betreft (onderwerp): 
Aanpak Corona-crisis: Provincie West-Vlaanderen trekt in een eerste fase €300.000,00 uit voor
opvang daklozen, kansarmen en woonzorgcentra en heeft een zelfs tweede plan van 5 miljoen euro
klaar. Wat doet de Provincie Oost-Vlaanderen op sociaal vlak? 
  
Duiding provinciaal belang van de vraag: 
Het valt op dat we van de Gedeputeerden en de Waarnemend gouverneur zo goed als niets horen
tijdens deze Corona-crisis. In de andere provincies is dat wel even anders. We hebben geen
Google-zoek-en-tel-machine nodig om te zien dat de Provincie West-Vlaanderen het actiefst is van
allemaal. Gouverneur Carl Decaluwé is niet uit het nieuws weg te slaan en is overal aanwezig. En
op sociaal vlak beperkt de provincie West-Vlaanderen zich niet tot het uitdelen van een overschot
paaseieren of het uitlenen van een tiental leegstaande bungalows in Geraardsbergen, maar neemt
ook effectief zeer indrukwekkende initiatieven: De Provincie West-Vlaanderen heeft namelijk een
eerste pakket aan maatregelen en acties klaar voor een bedrag van maar liefst 600.000 euro om de
gevolgen van de coronacrisis aan te pakken en er is nog een tweede pakket op komst van maar
liefst 5 miljoen euro! Er gaat 300.000 euro gaat de opvang van daklozen, kansarmen en de
woonzorgcentra. De Provincie West-Vlaanderen trekt 50.000 euro uit voor bijkomende capaciteit
voor de opvang van daklozen in de regio's Roeselare, Kortrijk, Brugge en Oostende. De
organisaties die hiervoor instaan hebben het momenteel extra moeilijk om 'social distancing' te
waarborgen binnen hun huidige opvangcapaciteit. By the way: 50.000 euro is een verdubbeling van
de reguliere financiële ondersteuning. En dan is er nog 250.000 euro bestemd voor het Streekfonds
West-Vlaanderen (Koning Boudewijnstichting) voor de ondersteuning van woonzorgcentra en
kleinschalige organisaties die strijden tegen armoede om bv. zorg-, omkaderings- en
communicatienoden te lenigen. Bovendien maakt de West-Vlaamse deputatie maakt 300.000 euro
vrij voor humanitaire noodhulp tijdens deze coronacrisis. Hiervan is 75.000 euro bestemd voor
ondersteuning van NGO's voor hun werking in de vluchtelingenkampen op de Griekse eilanden.
225.000 euro gaat naar organisaties die in het verleden al werden ondersteund en nu omwille van
de crisis met extra uitdagingen en noden worden geconfronteerd. En dan spreek ik nog niet van de
140.000 mondmaskers die de provincie West-Vlaanderen zal financieren voor haar inwoners. 
  
Concrete vragen:
Welke sociale initiatieven heeft de Provincie Oost-Vlaanderen al genomen in deze crisis, en welke
initiatieven zal ze nog nemen? 
  


