
SER cel bedrijven woensdag 14 mei 2020 Plantijnzaal Bib 

Aanwezig :  Noël Vansteeland, Lien Defour, Sabine Gekiere-Du Jardin, Sarah Degrijse,Geert Mahieu,  
                     Filip Buyse, Nico Esprit, Sofie Vandenbriele, Brecht Nayaert,  Veerle Renier, Dieter   
                     Cardoen, Lisbet Bogaert, Sandra Verbrugghe 

Verontschuldigd : Hein Depoortere, Jan Verbeke, Marc Vanlerberghe, Emma Claeys, Christophe  
                                 Hochepied 

Afwezig : Dominiek Stove,  Mathieu Marisse, Yves Vanrenterghem 

• Thema Award wordt uitgesteld naar later : half juni + corona update- 
• Maatregelen Corona voor bedrijven 

- Noodfonds van in totaal 350.000€ waaronder 150.000€  aan belastingen die niet geïnd worden 
1) Activiteiten en evenementen op de markten pro rata (standgeld markten en ambulante handel) 
2) Belastingen op ronddragen reclame afgeschaft 
3) Tariefvermindering 25% op aanplakborden bedrijven 
4) Terrasbelastingen pro rata 
5) Taxidiensten, tariefvermindering 50% 
6) Parkeren op openbaar domein : schorsing van 10/03 tem 10/05 

Wat wordt er gedaan voor bedrijven die niet moesten sluiten? 

1)  Kerngroep opgericht 
2)  Midwest : relanceplan aan het opmaken  
3) Koop lokaal algemeen maar zeker ook als Stad Izegem 
4) Webplatform : geen groot succes, weinig reactie 

POM West-Vlaanderen :  er wordt 1,2milj € vrijgemaakt voor ondersteuning voor bedrijven 
- Extra steun starters (rendabiliteitsstudie) zit in de pijplijn 
- Aanpak van het nieuwe normaal = meer thuiswerk in de toekomst. Investeren in opleidingen om meer 

digitaal te gaan werken. 
 

Van zodra Filip meer nieuws daarover heeft zal hij die info doorsturen naar dienst economie. Van daaruit zal de info 
verder verspreid worden. 
Veel bedrijven werken maar op halve kracht, transport bijv.  helft van het wagenpark staat stil maar leasings lopen 
door. Vertegenwoordigers kunnen de baan niet op maar werken digitaal. We proberen nu vooral uit te zoeken hoe 
we daarop verder kunnen werken.  
 
Er zou dus zeker meer moeten ingezet worden op vorming in bedrijven die meer digitaal kunnen werken. Servers zijn 
vaak niet zwaar genoeg om al het personeel thuis te laten werken 
Bulik Standbouw is geconfronteerd geweest met een 100%  omzetsdaling en de vooruitzichten zijn praktisch voor de 
rest van het jaar zo. 

De vraag is of de stad kan ITbedrijven aanschrijven om een gezamelijke ondersteuning aan te bieden ?  Dit lijkt 
eerder iets wat vanuit de bedrijven zelf zou moeten komen en past perfect in het thema van 
bedrijventerreinmanagement (zie vorige vergadering), waarbij informatie en tips tussen bedrijven vlot kunnen 
uitgewisseld worden.  

Daarnaast heeft VLAIO  heeft een nieuw subsidieproject in petto voor ITondersteuning en digitale vorming.  Er wordt 
voorgesteld om een platform te bieden en een overzicht aan te bieden met verwijzing naar links waar je wat precies 
kan vinden.  Eigenlijk lijkt dat eerder het werk van overkoepelende organisaties genre VOKA en soortgelijken. 



 

HANDELS- EN  BEDRIJVENBEURS 

Klankbordgroep vind het een goed idee om, eens het weer mag, een soort bedrijvencontactdagen à la Kortrijk, een 
lokaal evenement waar we Izegemse bedrijven, KMO’ers en handelszaken samen brengen om zich kenbaar te maken 
en zeker ook elkaar te leren kennen.  Wie doet wat ? En hoe kunnen we mekaar ondersteunen? 

Iedereen vindt dit een goed idee. Voorzitter en ondervoorzitters van de verschillende raden kunnend daarrond eens 
samenzitten en eventueel een werkgroep oprichten met mensen die daar hun schouders willen onder zetten. 

Zijn er veel reacties en voorstellen gekomen op de oproep tot voorstellen ter ondersteuning van de lokale economie 
en wat is er  al concreet uitgekomen?  Er waren een 50-tal voorstellen vanuit de handelaren/ondernemingen.   

- Izegembon is het meest concrete 
- Allerlei voorstellen voor evenementen maar die worden meegenomen naar later vanwege de 

onzekerheid qua samenkomen  
- Lien stelt voor om bedrijven te laten maken om zich voor te stelllen en van deze filmpjes een compilatie 

te maken : een soort virtuele beurs   
- Ketting maken  met verschillende bedrijven 
- Bedrijven filmpjes laten maken van 1 à 1,5 min om zich voor te stellen. Wekelijks (maandelijks?) een 

bedrijf voorstellen. 

Er wordt gevraagd om vóór de volgende cel half juni jullie  ideeën over een eventuele beurs reeds door te mailen 
naar de dienst economie. 

Leden die 3x niet gekomen zijn moeten volgens het reglement aangesproken worden of ze liever vervangen willen 
worden.  Sandra bezorgt lijstje aan de Voorzitter, de voorzitter zal die personen opbellen. 

Varia 

• Izegembon : Waarom enkel Izegemnaars?  We wilden vooral  de  Izegemnaars meer koopkracht geven 
Vraag daarover : kan dat niet opengetrokken naar de KMO’s.  Dit lijkt moeilijk te organiseren.    

• Cadeaubon  (Izegembon) als eindejaarsgeschenk van bedrijven voor hun personeel zodat lokaal gekocht 
wordt ?  Dit lijkt een goed idee en wordt verder uitgewerkt.  

• Probleem van emailadressen verzamelen  blijft.  Blijven volhouden en verzamelen zal bij mondjesmaat zijn  
• Thematische Izine voor bedrijven : een volledige Izine is moeilijk (wie dan wel en wie dan niet), maar we 

proberen wel op tijd en stond een bedrijf in de kijker te zetten (zie ook corona editie Izine). 

Datum volgende raad dinsdag 16 juni  om 19u30 


