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Inleiding 

De wijziging van het meerjarenplan 2020-2025 van lokaal bestuur Koksijde na het eerste jaar van de legislatuur, 

is een aanleiding om de bestaande omgevingsanalyse, die werd opgemaakt in 2019, te actualiseren. In normale 

omstandigheden verandert de interne en externe omgeving van een lokaal bestuur weinig op één jaar tijd. In 

2020 werden we echter geconfronteerd met de verspreiding van het COVID19-virus dat, naast een aantal directe 

gevolgen, ook een aantal gevolgen kan hebben op (middel)lange termijn.  

In onderstaande analyse worden de trends, zoals die werden beschreven in de omgevingsanalyse uit 2019, 

hernomen en wordt nagegaan welke van die trends in het afgelopen jaar een (mogelijke) invloed hebben 

ondergaan door de coronacrisis. Ook andere, actuele trends of invloeden vanuit hogere beleidsniveaus, werden 

zoveel als mogelijk meegenomen. 

Voor de duidelijkheid volgen we de structuur van de oorspronkelijke omgevingsanalyse. De informatie uit de 

eerste omgevingsanalyse blijft grotendeels actueel en dient als basis voor de wijziging van dit meerjarenplan. 

Alle titels worden voor de duidelijkheid hernomen. Waar er geen relevante nieuwe informatie beschikbaar is, werd 

niets opgenomen. 

Een woord van dank gaat uit naar de medewerkers die op een of andere manier tot dit rapport hebben 

bijgedragen. 

 

Joeri Stekelorum 

algemeen directeur 

lokaal bestuur Koksijde 
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1. Thema: demografie 

1.1 Trend: Stagnatie van de Koksijdse bevolking waarbij de vergrijzing en ontgroening zich 

voortzetten 

Minder migratie weegt demografisch zwaarder door dan sterfte. Door de corona-epidemie zal de bevolking van België 

in 2020 minder snel groeien. De bevolkingstoename wordt voor België op 17.000 geschat in plaats van 50.000. Dat 

verschil zou voor 27% te wijten zijn aan een stijging van de overlijdens (- 9.000) en voor 73% aan een daling van 

het migratiesaldo als gevolg van een halvering van de migratiestromen door de gedeeltelijke sluiting van de grenzen 

(-24.000). (Bron: https://www.serv.be/sites/default/files/documenten/SERV_20200622_coronarapport_RAP.pdf) 

In de periode 15 maart 2020 tot 19 oktober 2020 zijn er 183 inwoners van Koksijde overleden (90 mannen en 93 

vrouwen). Het betreft overwegend mensen van hoge leeftijd. In dezelfde periode 15 maart 2018 tot 19 oktober 2018 

hadden we 164 overleden inwoners (88 mannen en 76 vrouwen). In dezelfde periode 15 maart 2019 tot 19 oktober 

2019 hadden we 156 overleden inwoners (95 mannen en 61 vrouwen). Koksijde heeft nog steeds de oudste bevolking 

van België. De gemiddelde leeftijd bedraagt 54,91 jaar op situatiedatum 01 augustus 2020. (Bron: Federale 

Overheidsdienst Binnenlandse Zaken) 

De meeste overleden inwoners behalen een zeer hoge leeftijd. We stellen dus een gelijklopende trend vast wat het 

aantal overlijdens in Koksijde voor het jaar 2020 t.o.v. van de voorbije jaren betreft. Er is dus geen noemenswaardige 

stijging van het aantal sterftes in Koksijde door de corona-epidemie.  

Uit de eerder gemaakte omgevingsanalyse bleek dat de vergrijzing van de Koksijdse bevolking zeer sterk aanwezig 

is en dat steeds meer ouderen zich eenzaam voelen. Ouderen zijn het kwetsbaarst voor Covid-19. Niet alleen voor 

het virus, maar door alle maatregelen raken ouderen sneller in een sociaal isolement, gezien de beperkt toegestane 

contacten en gezien het feit dat een stuk van de dienstverlening enkel nog digitaal verloopt, waar ouderen niet steeds 

toegang tot hebben. Door de huidige coronacrisis mogen we aannemen dat de eenzaamheid bij ouderen nog zal 

stijgen. Kwetsbare groepen detecteren en bereiken in crisistijd wordt een uitdaging. Door het voeren van een 

geïntegreerd sociaal beleid en het nemen van gerichte maatregelen zal verder ingezet worden op ondermeer 

initiatieven en acties die ouderen en andere kwetsbare groepen een warme leefomgeving bieden, met de nodige 

aandacht voor sociaal contact. 

1.2 Trend: De bevolking op actieve leeftijd daalt en de afhankelijkheidsratio stijgt 

1.3 Trend: De samenleving en de huidige samenlevingsvormen worden diverser 

Koksijde kenmerkt zich door 40,1% één persoonshuishoudens, waarvan 44,7% van de alleenwonenden ouder is dan 

65 jaar.  

De coronacrisis zorgt dat alleenstaanden en alleenstaande ouders sneller in financiële problemen komen als ze 

moeten terugvallen op een leefloon, werkloosheidsuitkering of tijdelijke werkloosheid. Alleenstaande ouders in de 

tijdelijke werkloosheid hebben namelijk geen marge om later noodzakelijke maar ‘lockdowngevoelige uitgaven’ in te 

halen, voor zover ze niet kunnen terugvallen op vermogens. De laagste werkloosheidsuitkeringen en de leeflonen 

voor eenoudergezinnen volstaan enkel om de ‘niet uit te stellen uitgaven’ te dekken. Voor alleenstaanden is het 

leefloon zelfs ontoereikend voor ‘niet uit te stellen uitgaven’ voor voeding, wonen en persoonlijke verzorging. (Bron: 

https://www.serv.be/sites/default/files/documenten/SERV_20200622_coronarapport_RAP.pdf) 

1.4 Trend: Het gemiddeld inkomen per inwoner stijgt 
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2. Thema: cultuur en vrije tijd 

2.1 Trend: Een rijk aanbod aan verenigingen in een verschuivend landschap 

Het coronavirus heeft het verenigingsleven in onze gemeente in 2020 zowaar stilgelegd. De normale werking werd 

onderbroken en activiteiten die normaal gezien geld in het laatje zouden brengen, konden niet meer doorgaan. Maar 

ook een heropstart zorgt voor bijkomende kosten om deze coronaproof te maken. De Vlaamse regering voorziet 

echter wel in een financiële stimulans. Als gevolg van de financiële toelage keurde de Koksijdse gemeenteraad een 

reglement voor een bijkomende toelage van 50 procent aan de lokale socioculturele, sport- en jeugdverenigingen 

goed. Daarnaast keurde de raad ook het reglement goed dat bepaalt dat een vereniging recht heeft op een financiële 

compensatie. Voor de erkende Koksijdse verenigingen is het mogelijk om een financiële compensatie aan te vragen 

voor gemaakte kosten of geleden nettoverlies door de coronamaatregelen. Voorwaarde is dat de erkende vereniging 

een lokale werking aantoont in de socioculturele, sport- of jeugdsector.  

Ook sporters en deelnemers aan socio-culturele activiteiten worden geraakt door de crisis. Specifiek onderzoek 

naar de impact op de ‘eventsporter’ toont aan dat 74% het samen sporten met anderen mist. Triatleten missen 

vooral de competitie (83%), terwijl het samen met anderen iets drinken na het sporten vooral door fietssporters 

wordt gemist. 30% van de eventsporters heeft sinds de coronamaatregelen deelgenomen aan een virtueel 

sportevenement, vooral lopers en jongvolwassenen. Voor 18% van de eventsporters is besmettingsangst de reden 

om niet meer deel te nemen aan grote sportevenementen. 20% is minder geneigd om deel te nemen als 

organisatoren hun aanbod niet (kunnen) aanpassen aan social distancingregels. (Bron: 

https://www.serv.be/sites/default/files/documenten/SERV_20200622_coronarapport_RAP.pdf) 

2.2 Trend: Een geïntegreerd jeugdbeleid wordt belangrijker 

Vlaams kinderrechtencommissaris Caroline Vrijens stelde op 18 november 2020 online haar jaarverslag 2019-2020 

voor. Daaruit blijkt dat bij de eerste lockdown de kinderrechten zwaar onder druk kwamen te staan. Het recht op 

onderwijs, op bescherming tegen huiselijk geweld, op contact met je ouders en het recht op spel en vrije tijd werden 

sterk ingeperkt. Het jaarverslag toont het topje van de ijsberg. De coronacrisis is nog niet voorbij. Corona blijft de 

mentale gezondheid van kinderen, jongeren en hun ouders op de proef stellen. Op basis van het decreet van 20 

januari 2012 houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid streefde de Vlaamse overheid reeds naar een 

geïntegreerd Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid. Door die integrale benadering is het mogelijk alle ingrijpende 

domeinen te vatten in het leven van kinderen en jongeren tot en met dertig jaar. De rechten van kinderen gelden 

als ethisch en wettelijk kader. Met de verschuiving van de gemeentelijke jeugddienst naar de cluster Welzijn willen 

we het geïntegreerd jeugdbeleid versterken om zo tegemoet te komen aan de noden van kinderen en jongeren. De 

coronacrisis maakt het zichtbaar dat een geïntegreerde aanpak noodzakelijk is op het vlak van jeugdbeleid. 

(Bron:  

https://www.vlaanderen.be/cjm/nl/jeugd/vlaams-jeugd-en-kinderrechtenbeleid 

en https://www.kinderrechtencommissariaat.be/ de-kijker). 

2.3 Trend: Evolutie van belevingseconomie naar betekeniseconomie binnen de vrijetijdsector  

2.4 Trend: Stijgende digitalisering binnen vrijetijdsector  

De corona -pandemie dwingt de vrijetijdssector/diensten om nog meer digitaal te gaan werken, dit zowel naar 

aanbod, zoals de opvoering van voorstellingen die gestreamd worden, als bijvoorbeeld de uitwerking van een digitale 

kunstwerkenroute, of een digitaal verteltheater; als naar planning: afhaalbib op afspraak, openluchtzwembad en 

musea die geopend werden via tijdslots, etc….. Deze trend naar meer digitalisering binnen de vrijetijdssector zal zich 

ook na de coronacrisis hoogst waarschijnlijk verderzetten. Daarnaast kunnen we aannemen dat activiteiten 

kleinschaliger zullen (moeten) worden ingericht. 

2.5 Trend: Stijgende aandacht voor lokale en regionale identiteit 

https://www.vlaanderen.be/cjm/nl/jeugd/vlaams-jeugd-en-kinderrechtenbeleid
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2.6 Trend: Vrijetijdsdiensten wijzingen hun dienstverlening en vervullen steeds meer een 

maatschappelijke functie 
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3. Thema leren en onderwijs 

3.1 Trend: Ontgroening, diversiteit en de stijgende onderwijskansarmoede zorgt voor uitdagingen 

binnen basisonderwijs  

Vlaams minister van onderwijs (Weyts) wil afstandsonderwijs ook na de coronacrisis "structureel verankeren". 

Armoede-experts vragen extra aandacht voor kwetsbare kinderen en jongeren. Van elke school wordt verwacht dat 

ze een plan uitwerken om kwetsbare leerlingen op de best mogelijk manier te bereiken en te ondersteunen.  

Vooral voor de leerlingen bij wie de thuiscontext en/of digitale uitrusting niet toelaat dat afstandsonderwijs 

kwaliteitsvol of met gelijke kansen gebeurt, zullen extra aandacht moeten krijgen, om de onderwijskansarmoede 

niet te vergroten. Dit zal creativiteit en vooral veel flexibiliteit van de schoolbesturen vragen (Bron: 

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/06/29/afstandsonderwijs/). 

3.2 Trend: Levenslang leren wordt belangrijker 

De coronacrisis heeft een grote impact op het volwassenonderwijs. De daling is het grootst bij de Centra voor 

Basiseducatie (-39 procent), waar laaggeschoolden hun basisvaardigheden kunnen versterken op vlak van taal, 

rekenen, ICT of maatschappelijke oriëntatie. Er zijn in het volwassenonderwijs maar liefst 106.669 minder 

inschrijvingen in 2020 dan vorig jaar. In september 2020 zijn er bij de Centra voor Basiseducatie (CBE) 39 procent 

minder inschrijvingen geregistreerd dan op hetzelfde moment vorig jaar. Dit is een achteruitgang van 34.617 

inschrijvingen. Voor vele cursisten is afstandsonderwijs onmogelijk omdat de cursisten digitaal niet vaardig zijn, thuis 

geen geschikte apparatuur hebben of omdat het om praktijklessen gaat. Het risico op afhaken is dus zeer groot. 

(Bron: https://radio1.be/ruim-100000-inschrijvingen-minder-volwassenenonderwijs-door-coronacrisis). 

Anderzijds stellen we door corona een ‘explosie’ aan webinars, digitale opleidingen etc. vast. Hierdoor ontstaat een 

volledig nieuw spectrum aan leeraanbod én publiek, waarbij er net zoals in scholen van thuis uit opleidingen kunnen 

gevolgd worden. De drempel voor cursisten is lager gezien men zicht niet moet verplaatsen, er moet geen opvang 

gezocht worden enz…, leren kan op elk moment en op elke plaats. De flexibiliteit van leren kan voor sommigen net 

een aanmoediging zijn om een cursus te volgen. Deze trend kan daarnaast een impact hebben op het vlak van 

mobiliteit en de  tijdsbesteding. 

  

https://radio1.be/ruim-100000-inschrijvingen-minder-volwassenenonderwijs-door-coronacrisis
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4. Thema welzijn en zorg 

4.1 Trend: Toenemende vraag naar flexibele en gevarieerde opvang 

Kinderopvangvoorzieningen verminderden hun activiteiten door de coronacrisis. Het is niet bekend hoeveel locaties 

voor gezinsopvang, groepsopvang en buitenschoolse kinderopvang (tijdelijk) hun deuren sloten als gevolg van de 

coronacrisis. Het aantal kinderen in de kinderopvang verminderde dit jaar ten opzichte van dezelfde periode van 

vorig jaar. Buitenschoolse kinderopvang ving in de tweede helft van maart bij het begin van de coronacrisis maar 

6% van het aantal kinderen op (t.o.v. een jaar geleden). Bij kinderdagverblijven was dat 21% en bij onthaalouders 

28%. Geleidelijk steeg het aantal opgevangen kinderen wel, maar toch blijft de activiteit nog steeds zeer laag, resp. 

15%, 47% en 48% en in totaal nog steeds 71% lager dan in dezelfde periode vorig jaar. Ook voor Koksijde is er een 

daling waarneembaar, exacte cijfers zijn nog niet bekend.  

Gemiddeld wordt er 9% tot 16% gebruik gemaakt van noodopvang in scholen, 16% van de gezinnen die het financieel 

niet gemakkelijk hebben maakt (soms) gebruik van noodopvang, die tijdens de corona crisis in scholen en 

gemeentelijke infrastructuur werd georganiseerd. Bij gezinnen die het financieel gemakkelijk hebben is dat maar 

9%.  

Ook de buitenschoolse Kinderopvang van Koksijde organiseerde gratis noodopvang in de paasvakantie en in de 2de 

week van de herfstvakantie. De paasvakantie was de voorgaande jaren één van de drukst bezette vakanties voor de 

buitenschoolse kinderopvang. In maart – april werd er geen woensdagnamiddag en zaterdagopvang georganiseerd. 

Ook de bubbelwerking tijdens de zomer zorgde ervoor dat de buitenschoolse kinderopvang niet tot een volledige 

capaciteit kond gaan. Gemiddeld 60 kinderen per dag i.p.v. 75 kinderen. 

Het coronacrisisteam van het Agentschap Opgroeien heeft beslist om vanaf 2 november voor de kinderopvang te 

schakelen naar code rood. Aan deze code zijn voor de door Agentschap Opgroeien erkende en vergunde kinderopvang 

bepaalde veiligheidsmaatregelen gekoppeld die de opvang veilig moeten doen verlopen. Kinderopvang van baby’s 

en peuters en voor schoolkinderen blijft maximaal open voor alle kinderen die er nood aan hebben. Van lokale 

besturen wordt dus verwacht dat de opvang, onder alle omstandigheden (dus ook in geval van code rood), zo 

maximaal mogelijk opengehouden wordt voor iedereen. Dit zal een uitdaging betekenen omwille van mogelijk 

personeelsgebrek, gedeeltelijke sluiting of quarantainemaatregelen.  

Gezien dit lokaal en per organisator kan verschillen is het aan de lokale besturen om binnen de richtlijnen in de 

organisatie van kinderopvang te voorzien. Afhankelijk van de Vlaamse en Federale maatregelen zal de organisatie 

van onze opvang voldoende flexibel moeten zijn om aan de verwachtingen en maatregelen te voldoen. (Bron: 

https://www.vvsg.be/kennisitem/vvsg/coronavirus-actuele-informatie-en-richtlijnen). 

4.2 Trend: De zorgbehoefte in Koksijde diversifieert en neemt toe 

4.3 Trend: Gezond leven en bewegen winnen aan belang  

De aandacht voor geestelijke gezondheid wint door de coronacrisis aan belang. Volgens psychiater Dirk De Wachter 

is de mens een sociaal wezen. “We hebben anderen nodig om te leven. Dit valt nu weg en dat is vernietigend voor 

ons zelfgevoel. We moeten niet wachten tot de coronacrisis voorbij is, maar we moeten daar nu al op inspelen. We 

moeten een evenwicht vinden tussen veilig zijn voor het virus en sociale interactie. Uiteraard zijn er de nieuwe media, 

maar er zijn heel wat mensen die daarmee niet veel kunnen. Bejaarden of mensen uit marginale groepen 

bijvoorbeeld. Voor hen moeten we zoeken naar verantwoorde contacten om op een verantwoorde manier in het ware 

leven te spreken. Op afstand, maar we mogen dat niet helemaal blokkeren." 

(Bron: https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/09/10/hoe-groot-is-de-mentale-impact-na-een-half-jaar-

coronamaatregele/) 

 

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/09/10/hoe-groot-is-de-mentale-impact-na-een-half-jaar-coronamaatregele/
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/09/10/hoe-groot-is-de-mentale-impact-na-een-half-jaar-coronamaatregele/
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4.4 Trend: Ruim aanbod aan sportvoorzieningen zorgt voor veel potentieel  

Sinds de uitbraak van het coronavirus worden we meer dan ooit aangemoedigd om te blijven bewegen en om buiten 

te sporten. Dit is niet vanzelfsprekend wanneer alle sportvoorzieningen gesloten zijn. Toch zien we dat mensen 

gemotiveerd zijn en zelfs meer bewegen dan voor de lockdown. Deze mentaliteitswijziging kan een opportuniteit zijn 

om meer mensen aan het bewegen te krijgen en te houden. Koksijde kenmerkt zich door een uitgebreid aanbod van 

buitensportmogelijkheden ter beschikking te hebben waardoor het buitensporten verder kan gefaciliteerd worden.  
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5. Thema: armoede en kwetsbaarheid 

5.1 Trend: Inkomenskloof groeit en de kansarmoede stijgt  

Uit cijfers blijkt dat 16% van gezinnen een hoge schuldenlast heeft. De hoge schuldenlast van sommige gezinnen 

versterkt hun financiële kwetsbaarheid. De lage rente zette de afgelopen jaren veel gezinnen ertoe aan meer te lenen 

om een woning te kopen, waardoor ze financieel kwetsbaarder werden voor een crisis.  

Gezinnen met schulden worden namelijk zwaarder geraakt door een mogelijk verlies van inkomsten door (tijdelijke) 

werkloosheid of ziekte. Zij zullen overigens in een crisissituatie eerder hun consumptie sterk verminderen, hetgeen 

op zijn beurt aanzienlijke economische gevolgen kan hebben. 

De schulden van de Belgische gezinnen zijn de afgelopen jaren gestegen. Bij de Vlaamse gezinnen steeg het jaarlijks 

opgenomen kredietbedrag en het gemiddeld bedrag per opgenomen krediet - van gemiddeld 50 k€ per krediet in 

2018 naar 59 k€ in 2019. Sedert de coronacrisis namen gezinnen wel minder kredieten op. 

Gezinnen leenden ook een groter deel van de waarde van hun activa, met name 26% in 2017 t.o.v. 19% in 2014. 

Wellicht konden ze leningen krijgen bij een kleiner spaarvolume of versoepelde kredietstandaarden als gevolg van 

de lage rente en de sterke concurrentie tussen banken. Dat maakt gezinnen kwetsbaarder voor schokken, zoals 

inkomensverliezen, maar ook plotse waardeverliezen van activa waardoor verkoop van activa niet volstaat om 

schulden af te lossen. Zo’n plotse waardeverliezen kunnen bv. optreden als plots veel woningen verkocht worden. 

 

(Bron: https://www.serv.be/sites/default/files/documenten/SERV_20200622_coronarapport_RAP.pdf) 

Daarnaast blijkt dat vooral zelfstandigen en éénoudergezinnen relatief veel hypotheek afbetalen. Maakt dit nu net 

de groepen die het harst getroffen worden door de crisis. 60% van huishoudens heeft weinig financiële reserve. 

Vooral lagere inkomensgroepen hebben weinig financiële reserve en hoge schulden en dat maakt hen financieel 

kwetsbaarder. 

Actuele cijfers op gemeentelijk niveau zijn (nog) niet beschikbaar. 

 

(Bron: https://www.serv.be/sites/default/files/documenten/SERV_20200622_coronarapport_RAP.pdf)  
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6. Thema: internationale samenwerking 

6.1 Trend: Ontwikkelingssamenwerking verschuift naar een lokaal mondiaal beleid 

 

7. Thema: wonen en leefomgeving 

7.1 Trend: Mensen hechten meer en meer belang aan een kwalitatieve leefomgeving 

7.2 Trend: Het betaalbaar wonen komt steeds meer onder druk te staan  

In de periode van 1 januari tot 31 oktober 2020 steeg het aantal transacties aan de kust met +4,4% in vergelijking 

met dezelfde periode in 2019. In België daalde het aantal transacties in die periode met -5,8%. In Vlaanderen 

bedroeg de daling -8,0%. De maand juni was een kantelpunt: het aantal transacties in de kustgemeenten steeg met 

+17,6% in vergelijking met juni 2019. Het lijkt erop dat kopers van een tweede verblijf bewust kiezen om in eigen 

land te blijven. Het vliegtuig nemen is geen evidentie meer. (Bron: Fednot) 

Hoe de vastgoedmarkt aan de kust zal evolueren is onduidelijk, veel zal afhangen van wat de tweedeverblijvers 

doen. Gezien vastgoed aan de kust populairer wordt kan het betaalbaar wonen verder onder druk komen te staan. 

 

8. Thema: ruimte en infrastructuur 

8.1 Trend: Toename van de ruimtedruk noodzaakt duurzaam multifunctioneel gebruik van ruimtes 

en gebouwen 

8.2 Trend: De burger schenkt meer aandacht aan kwaliteitsvolle architectuur, infrastructuur en 

bouwkundig erfgoed  

8.3 Trend: Natuurgebieden en open ruimte komen onder druk te staan  

Los van de coronadrukte neemt de recreatiedrukte in natuurgebieden de laatste jaren sowieso al toe, dit konden we 

reeds lezen in de omgevingsanalyse. Vanwege de beperkte reis- en recreatiemogelijkheden door corona, vakantie in 

eigen land en de oproep om voldoende te bewegen is de druk in natuurgebieden en duinen het afgelopen jaar 

toegenomen. Dit is positief, maar de keerzijde is dat dit kan gepaard gaan met toegenomen overlast (o.a. zwerfvuil, 

…). De diverse recreatievormen in goede banen leiden en de diverse functies met elkaar verzoenen wordt een 

uitdaging bij het maken van toekomstige beleidskeuze. (Bron: https://www.natuurpunt.be/corona-natuur-etiquette) 

 

9. Thema: veiligheid 

9.1 Trend: Misdrijven tegen goederen dalen en informatiecriminaliteit stijgt  

  

https://www.natuurpunt.be/corona-natuur-etiquette
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10. Thema: mobiliteit 

10.1 Trend: Het aantal verplaatsingen binnen de gemeente blijft stijgen en er is een 

wijziging in het verplaatsingsgedrag 

Door de coronapandemie laten we met zijn allen de auto meer aan de kant staan en herontdekken we het plezier de 

voordelen van fietsen en stappen. De pandemie kan zorgen voor een reset van onze mobiliteit en een herverdeling 

van de openbare ruimte. Gemeenten voerden maatregelen in om de zachte weggebruikers te helpen en de 

verkeersstromen te faciliteren. Veel van deze maatregelen zijn tijdelijk, maar zouden behouden kunnen blijven. De 

vraag is hoeveel van onze nieuwe gewoontes we zullen en willen behouden na de pandemie.  

10.2 Trend: Het gebruik van het openbaar vervoer is eerder beperkt binnen de gemeente 

 

11. Thema: natuur, milieu en energie 

11.1 Trend: Milieubewustzijn stijgt en van gemeenten wordt verwacht dat deze een 

voorbeeld-, sensibiliserende- en ondersteunde functie aanneemt op het vlak van duurzaamheid  
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12. Thema: ondernemen en werken  

12.1 Trend: De aard van de economische activiteit verandert gevoelig 

Uit de cijfers voor de kust blijkt dat in de voorbije vier maanden in elke West-Vlaamse regio minder ondernemingen 

failliet gingen dan in de overeenkomstige maanden van 2019. De economische impact van de coronacrisis – in de 

zin van meer faillissementen - is vooralsnog niet vast te stellen in de cijfers. Mogelijks zal dit wel het geval zijn 

tijdens deze bestuursperiode. Een mogelijke verklaring is bijvoorbeeld de tragere werking van de handelsrechtbanken 

door verminderde capaciteit en de bevriezing van de faillissementsprocedure. Onderstaande statistiek is gebaseerd 

op de gegeven van de Kruispuntbank van ondernemingen en het bedrijvenregister van Statbel.   

 

(Bron: POM West- Vlaanderen regionale conjunctuurflash arbeidsmarkt, faillissementen, stopzettingen, starters) 

 

12.2 Trend: De evolutie in het consumptiegedrag noodzaakt het zoeken naar vernieuwende 

concepten in het handelsgebeuren 

Nooit eerder was het ondernemers- en consumentenvertrouwen zo laag. Zonder de vele waardevolle inspanningen 

van de Federale en Vlaamse Regering zou de sociaal-economische impact echter nog veel groter zijn. Het 

relancebeleid moet het economisch en sociaal weefsel veilig stellen én de crisis benutten als een kans om ook de 

uitdagingen van de post-coronawereld aan te pakken. 

Online verkoop of dienstverlening werd door de coronacrisis zeker tijdens de lockdown, voor heel wat bedrijven meer 

dan ook een cruciaal aspect van hun manier van werken en handelen. Velen werden genoodzaakt om hun activiteiten 

online of deels online verder te zetten. Onderstaande tabel geeft weer hoe Koksijde zich verhoudt tot de Vlaamse 

trends wat online verkoop of dienstverlening betreft. 

 

(Bron: Grootschalig impactonderzoek Corona – ondernemers, handelaars, horeca, vrije beroepers en dienstverleners 

onderzoek via partnership tussen Unizo, VVSG, Universiteit Antwerpen en LMR, 2020)  

Corona heeft ongetwijfeld online handelen vergroot. Onderstaand het percentage van de respondenten uit het 

impactonderzoek die aangaven al online of vanop afstand te handelen. 
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Aan de ondernemers die al online handelden voor de corona pandemie, werd gevraagd hoe hun online activiteiten 

evolueerden. 

 

(Bron: Grootschalig impactonderzoek Corona – ondernemers, handelaars, horeca, vrije beroepers en dienstverleners 

onderzoek via partnership tussen Unizo, VVSG, Universiteit Antwerpen en LMR, 2020)  

Van de respondenten uit het onderzoek gaf 12,60% aan als ondernemer gestart te zijn met online (of afstands-) 

handelen door corona. Dit is iets lager dan het Vlaamse gemiddelde (16,32%). Het opstarten van online handelen 

lijkt dus een aantal belangrijke drempels op te werpen voor heel wat ondernemers. Aan de ondernemers die nog niet 

online handelden voor de coronacrisis en niet gestart zijn met online handelen tijdens de crisis, werd gevraagd 

waarom ze nog niet online handelen. Onderstaande tabel geeft de resultaten weer: 

 

(Bron: Grootschalig impactonderzoek Corona – ondernemers, handelaars, horeca, vrije beroepers en dienstverleners 

onderzoek via partnership tussen Unizo, VVSG, Universiteit Antwerpen en LMR, 2020)  

Tijdens de lockdown werd door de verschillende bestuursniveaus in België aangedrongen om zoveel mogelijk van 

thuis uit te werken. Dit is echter lang niet voor alle bedrijven haalbaar. Onderstaande tabel geeft weer hoe dit gesteld 

is in Koksijde. 

 

Het thuiswerk voor Koksijde scoort met 6,03% lager dan het Vlaamse gemiddelde.  
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Telewerk kan mogelijks in een stroomversnelling komen, tijdens deze bestuursperiode. Uit onderzoek blijkt dat 

thuiswerk volgende voordelen te hebben op het vlak van productiviteit work-life balance, ziekteverzuim, retentie en 

aanwerving en selectie. Maar ook uitdagingen van thuiswerk worden aangehaald, zoals aandacht voor bepaalde 

beroepsgroepen, nieuwe systemen of aanpassingen van bestaande, leidinggeven, vertrouwen in elkaar…Het zal voor 

besturen erop aankomen om een afweging te maken tussen de voordelen, de uitdagingen en de opportuniteiten en 

op zoek te gaan naar de beste manier om de wensen en noden burger, medewerker en organisatie in deze bijzondere 

tijden met elkaar te verzoenen. Onderstaand de grootste uitdagingen voor de organisatie nu medewerkers vaak van 

thuis werken. 

 

(Bron: Webinar Werkt het ook van thuis? Telewerken bij lokale besturen, Pubclicminds, Probis, Jurplus) 

In het impactonderzoek werd gevraagd wat de gevolgen van een verderzetting van de coronapandemie in 2021 zou 

betekenen voor de ondernemers. We zien in Vlaanderen dat er opnieuw een belangrijk aandeel van de ondernemers 

aangeeft de deuren te moeten sluiten in dit geval. De grootste groep geeft echter ook in dit geval aan sterk 

gereduceerde omzetten te halen maar te overleven. (Bron: Grootschalig impactonderzoek Corona – ondernemers, 

handelaars, horeca, vrije beroepers en dienstverleners onderzoek via partnership tussen Unizo, VVSG, Universiteit 

Antwerpen en LMR, 2020). 

 

(Bron: Grootschalig impactonderzoek Corona – ondernemers, handelaars, horeca, vrije beroepers en dienstverleners 

onderzoek via partnership tussen Unizo, VVSG, Universiteit Antwerpen en LMR, 2020) 
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12.3 Trend: Toename van de leegstand binnen de handelskernen 

In het impactonderzoek werd gevraagd aan ondernemers in Koksijde welke kosten het zwaarst waren om dragen 

tijden de lockdown periode. Opvallend is dat huur/lease van de locatie en de belastingen en taksen hoger scoren dan 

het Vlaamse gemiddelde voor Koksijde. 

 

(Bron: Grootschalig impactonderzoek Corona – ondernemers, handelaars, horeca, vrije beroepers en dienstverleners onderzoek via 

partnership tussen Unizo, VVSG, Universiteit Antwerpen en LMR, 2020) 

Uit de cijfers voor Koksijde die beschikbaar zijn in Locatus blijkt er echter een stijging van de leegstand voor Koksijde 

met 2,1%: 

 

12.4 Trend: Werkloosheid is vooral een fenomeen bij laaggeschoolden, jongeren en ouderen  

De coronacrisis raakt ook op financieel vlak verschillende bevolkingsgroepen op een andere manier. Financieel 

kwetsbare werkenden zijn het meest getroffen. Verschillende data wijzen erop dat vooral groepen met een zwak 

sociaal-economisch profiel relatief zwaarder worden getroffen door de coronacrisis. Dat komt vooral omdat sectoren 

die werknemers met een zwak sociaal-economisch profiel te werk stellen vooral worden getroffen door de 

coronamaatregelen. Het armoederisico (<60% van gestandaardiseerd mediaan inkomen) en de financiële 

kwetsbaarheid (60-80% van gestandaardiseerd mediaan inkomen) waren al groot in heel wat van deze sectoren.  

Onderstaande figuur toont de stijging over de maanden februari naar maart en april van 2020 in aantal niet-werkende 

werkzoekenden in elke West-Vlaamse regio en voor de kust. 
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(Bron: VDAB) 

Het aantal ontvangen vacatures daalde al op jaarbasis in februari 2020, maar kende een bijzondere grote terugval, 

met meer dan de helft in alle regio’s, in de maanden maart en april 2020. Tijdens het jaar 2019 bleven de vacatures 

in februari, maart en april ongeveer op hetzelfde niveau. 

 

(Bron: VDAB) 

Samen met de forse daling van het aantal ontvangen vacatures zien we ook een daling van het aantal openstaande 

vacatures op jaarbasis. In sommige regio’s was er al een aanzienlijke daling in maart, in alle regio’s was dat zeker 

het geval in april 2020. 

 

(Bron: VDAB) 
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De lockdown had in Vlaanderen voor een belangrijk deel van de ondernemingen een volledig verlies van omzet tot 

gevolg. Uit het impactonderzoek blijkt dat het effect van corona tijdens de lockdown periode bij 41% van de 

ondernemingen heeft gezorgd voor 100% omzetverlies in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Dit percentage 

is hoger dan het Vlaamse percentage van 28,83%. Ook voor een omzetdaling van tussen 75% - 100% omzetverlies 

ligt het percentage voor Koksijde op 19,88% en 17,64% voor Vlaanderen. In oktober 2020 kent nog slechts een 

kleine minderheid van de bedrijven een totaalverlies van de omzet. De vraag is hoe de tweede lockdown de omzet 

gedurende de komende maanden zal beïnvloeden. (Bron: POM West- Vlaanderen regionale conjunctuurflash 

arbeidsmarkt, faillissementen, stopzettingen, starters) 
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13. Thema: verblijfstoerisme 

13.1 Trend: Een relatief hoog tweede verblijfstoerisme kenmerkt Koksijde  

Van 27 juli tot 19 augustus 2020 stuurde Toerisme Vlaanderen een bevraging uit naar alle logiesuitbaters die een 

toeristische accommodatie in het Vlaams Gewest verhuren. Volgens de resultaten geeft maar liefst 13% van de 

uitbatingen aan dat ze in de eerste helft van augustus gesloten waren. Vooral bij de kamerlogies blijkt dit aandeel 

hoog te liggen: meer dan een kwart van hen was op het moment van de bevraging gesloten. In 90% van de gevallen 

wordt de coronacrisis als hoofdreden van die sluiting opgegeven. 

Daarnaast blijkt uit de bevraging dat het gebruik van de steunmaatregelen hoog ligt: 54% van de logiesuitbaters 

maakte gebruik van één of meerdere steunmaatregelen van de overheid. Vooral de hinderpremie (47%) was 

populair. Ondanks dit hoge cijfer, heeft bijna de helft (46%) van de uitbaters geen steunmaatregel aangevraagd of 

toegekend gekregen. 

Ten slotte zien de Vlaamse logiesuitbaters de toekomst over het algemeen somber in. Voor de hoteluitbaters loopt 

dit op tot bijna 30% en bij hostels tot bijna 40%. (Bron: https://www.toerismevlaanderen.be/toerisme-cijfers-

gegevens-verblijfstoerisme) 

 

13.2 Trend: Koksijde is koploper in het commercieel verblijfstoerisme met een stijging van 

het aantal korte verblijven en dagtoerisme gedurende het volledige jaar 

Tijdens de afgelopen maanden waren er minder dagjestoeristen aan de kust, Belgen huurden vooral een 

vakantiewoning aan zee. De Belgische kust heeft een matige zomer achter de rug. Er trokken veel minder 

dagjestoeristen naar zee in juli en augustus in vergelijking met vorig jaar. Om de verspreiding van het coronavirus 

tegen te gaan, waren er heel wat maatregelen genomen om grote drukte aan de kust te vermijden. Toch kozen veel 

Belgen, ook door de coronacrisis, voor een vakantie aan zee. Daardoor kan het verblijfstoerisme wel goede cijfers 

voorleggen. Ongeveer 3,8 miljoen dagjestoeristen bezochten in juli en augustus de kust. Dat is een derde minder 

dan vorig jaar. De topdag was 8 augustus met 175.000 dagjestoeristen aan de kust.  

Door de coronacrisis was een belangrijk thema dit jaar "vakantie in eigen land". Aan die oproep werd zeker gehoor 

gegeven. Heel wat Belgen hebben gekozen om meerdere dagen aan zee te verblijven. Vooral vakantiehuizen en 

appartementen waren populair. Voor juli en augustus werden 12,5 miljoen overnachtingen genoteerd. Dat is 

ongeveer een vijfde meer dan vorig jaar. Hier waren het weekend van 21 juli en 8 augustus topweekends. De hotels 

aan de kust hadden in juli een bezetting tussen de 70 en 80 procent. Ook de eerste helft van augustus lag in dezelfde 

lijn.  

Voor 2021 rekent de kust opnieuw vooral op toeristen uit eigen land. Hotelboekingen van buitenlandse gasten blijven 

beperkt. De kantoren die vakantiehuizen en appartementen verhuren noteren bij de reservaties voor september een 

stijging van bijna 10 procent in vergelijking met vorig jaar. (Bron: https://www.toerismevlaanderen.be/toerisme-

cijfers-gegevens-verblijfstoerisme) 
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14. Thema: burgerschap en overheid 

14.1 Trend: De digitaliseringsmogelijkheden binnen het lokaal bestuur nemen toe 

Door de COVID-19 uitbraak nam de overheid heel ingrijpende maatregelen om de verspreiding van het virus tegen 

te gaan, zo ingrijpend dat we momenteel massaal overschakelen naar digitale oplossingen om de wereld verder te 

laten draaien. De digitalisering is sneller ingevoerd dan wat in eerdere instantie gedacht werd.  

Als gemeente gingen we uitgebreider gaan telewerken, vergaderingen vinden online plaats, onze dienstverlening 

wordt zoveel als mogelijk digitaal, ook het werken op afspraak werd de norm.  

In alle sectoren zijn de uitdagingen vandaag groot en biedt digitaal heel wat opportuniteiten. Anderzijds kan de 

doorgedreven digitalisering ook zorgen voor druk, we zijn maar op een muisklik van elkaar verwijderd en het sociale 

contact is er niet.  

Mogelijks zal in de toekomst de digitale manier van werken en de digitale dienstverlening belangrijk blijven voor de 

gemeenten en is er een draagvlak bij de burgers om verder te digitaliseren. Anderzijds is er de indruk dat door 

digitalisering alle dienstverlening sneller moet, dit was reeds voelbaar door SoMe, waarbij men steeds bereikbaarder 

moet zijn en burgers snel (re)actie verwachten. 

14.2 Trend: Vanuit de hogere overheden wordt meer samenwerking verwacht  

Het is in de eerste plaats de federale overheid die via het federale crisiscentrum de taak heeft om de crisis in goede 

banen te leiden. Informatie komt bij de lokale besturen via de provinciegouverneurs. Daarnaast namen ook de 

deelstaten al aanvullende maatregelen. Vaak belangen ze het lokale niveau aan. De afstemming, duidelijke en 

snellere lijnen tussen de verschillende overheden is daarbij belangrijk. Een evaluatie over de (interbestuurlijke) 

aanpak van de coronacrisis achteraf zal de overheid waardevolle lessen aanreiken. Ook de nood aan logische en 

coherente communicatie over de overheidsniveaus heen is altijd maar zeker in een crisissituatie van groot belang. 

Uit onderzoek blijkt men één centrale overheid te willen die instaat voor het crisismanagement. Door de verschillende 

overheden kampen we met versnipperde, onduidelijke, voor interpretatie vatbare. Er is nood aan een centrale 

overheidsdienst die laagdrempelig, kant-en-klaar voorlichtingsmateriaal ontwikkelt zodat niet elke organisatie dat 

zelf hoeft te doen. (Bron: https://www.kortom.be/kennis/9532/onderzoek-coronacommunicatie-10-conclusies-en-

aanbevelingen?fbclid=IwAR2DC-_vZauND4eO2Xl7Lqiwc3Fjgb7G4UZ_j9R14q2rSSDK9rSm1g7wVxc) 

Van bij het begin van deze crisis hebben lokale besturen een belangrijke rol gespeeld om dienstverlening te 

garanderen en beslissingen van de federale en Vlaamse overheid uit te voeren en te handhaven. Lokaal doet men 

wat nodig is in een crisissituatie; ook het opvangen van tekorten in andere sectoren hoort daarbij. Toch worden 

beslissingen nog te vaak boven de lokale hoofden genomen, en houden ze te weinig rekening met de complexiteit 

op het terrein. (Bron: https://www.vvsg.be/kennisitem/vvsg/coronavirus-actuele-informatie-en-richtlijnen) 

De Vlaamse Regering zet in op regiovorming, waarbij de lokale besturen van onderuit de regiovorming moeten 

opbouwen en dragen. De burgemeesters zijn hierin de spilfiguren. De Vlaamse Regering bakent vaste regio’s af om 

tot een grotere coherentie te komen en de regiovorming te stimuleren. Binnen die regio’s moeten alle vormen van 

intergemeentelijke samenwerking plaatsvinden. Dat geldt zowel voor de bestaande als de nieuwe samenwerking. 

Samenwerkingen op een hogere schaal vallen daar wel buiten. 

Regiovorming moet de huidige verrommeling tegengaan en leiden tot minder mandaten. De Vlaamse overheid zal 

de bestaande drempels wegwerken die verhinderen dat samenwerkingsverbanden fuseren. Ze zal de eigen regionale 

afbakeningen afstemmen op deze regio’s. Daarom werkt ABB een kader uit met bijkomende instrumenten om de 

regiovorming te ondersteunen (bijvoorbeeld voor de herverdelingsproblematieken tussen de betrokken lokale 

besturen). 
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Op 9 oktober 2020 keurde de Vlaamse Regering een kadernota goed die de visie op regiovorming weergeeft en het 

kader voor de verdere aanpak deze regeerperiode. 

De nota bevat ook een kaart met 13 referentieregio’s. Die kaart is geen definitieve afbakening, maar moet de 

discussie aanwakkeren. In de komende maanden is de stem van de lokale besturen doorslaggevend: herkennen zij 

zich in deze afbakening? De Vlaamse Regering heeft de gouverneurs gevraagd een advies te formuleren over de 

afbakening van de referentieregio’s, op basis van de bestaande fora op bovenlokaal niveau en op basis van de input 

van de lokale besturen. Dat advies moeten ze tegen midden januari 2021 finaliseren. De regiovorming zal de diverse 

beleidsvlakken een invloed hebben binnen de huidige legislatuur. (Bron: https://vlaanderen.us8.list-

manage.com/track/click?u=2e52b215088b83b2fee354f5c&id=5f52012886&e=676ac2e399) 

14.3 Trend: De burger wil meer inspraak om het beleid mee vorm te geven 
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15. Thema: financiën 

15.1 Trend: De personeelsgerelateerde inkomsten dalen 

Wat de personeelsuitgaven voor Koksijde betreft - indien geen statutairen meer worden aangeworven - zal de 

bijdrage aan pool 1 van de RSZ pensioenbijdragen statutairen dalen, terwijl statutairen op pensioen gaan in de 

volgende jaren. Als er meer kosten dan bijdragen zijn, dan zal de gemeente een responsabiliseringsvergoeding 

moeten bijdragen. De Vlaamse regering compenseert de helft van deze vergoeding. De impact op het meerjarenplan 

2020-2025 is beperkt. (Bron: meerjarenplanwijziging juni 2020) 

15.2 Trend: Minder inkomsten uit subsidies en gemeentefonds 

Voor de Hulpverleningszone Brandweer Westhoek is er geen akkoord over de verdeelsleutel. De gemeenten De 

Panne, Koksijde en stad Nieuwpoort willen een autonome veiligheidszone oprichten, eventueel uitgebreid. Er heerst 

onzekerheid wat de budgettaire impact hiervan is en hoe de federale middelen herverdeeld zullen worden om het 

financieel evenwicht van deze zone te realiseren. Een impact op de bijdragen vanuit de deelnemers is niet uitgesloten, 

maar momenteel onberekenbaar. (Bron: meerjarenplanwijziging juni 2020) 

15.3 Trend: Aard van de inkomsten blijft stabiel 

De lokale ontvangsten dalen dit jaar voor Vlaamse steden en gemeenten met ongeveer 141 miljoen euro. Nogal wat 

gemeenten verlagen als relancemaatregel (tijdelijk) bepaalde belastingen, bv. op terrassen. Ook de inkomsten uit 

retributies vallen sterk terug door de sluiting van tal van lokale diensten zoals sporthallen of culturele instellingen. 

En investeren in infrastructuur om te voldoen aan de nieuwe afstandsregels kost geld. (Bron: 

https://www.vvsg.be/kennisitem/vvsg/coronavirus-actuele-informatie-en-richtlijnen) 

15.4 Trend: Stijging personeelsuitgaven en pensioenlasten  

15.5 Trend: De werkingskosten stijgen 

De globale conjunctuurtrends hebben een impact op de kosten die leveranciers doorrekenen aan hun klanten. De 

gemeente is een belangrijke klant van vele bedrijven, zowel lokaal, als nationaal. Doorgerekende prijsverhogingen 

door stijging van de personeelskosten (cao), werkingskosten, belastingen of energiekosten van deze leveranciers 

hebben een impact op de werkingskosten van de gemeente. (Bron: meerjarenplanwijziging juni 2020)  

Tot nu toe kost de coronacrisis de lokale besturen 280 miljoen euro. Dat is te wijten aan onverwachte uitgaven en 

misgelopen inkomsten. 7 op de 10 denkt dit in 2020 nog te kunnen opvangen dankzij opgebouwde reserves. 1 op 5 

besturen verwacht dat ze nu al maatregelen zullen moeten nemen om in 2025 financieel in evenwicht te blijven. Dat 

blijkt uit een bevraging van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) en de Vereniging van financieel 

directeurs (VLOFIN) bij de financieel directeurs. De corona-steunmaatregelen van de Vlaamse en federale overheid 

zijn dan ook erg belangrijk.  

De aankoop van mondmaskers voor de bevolking, extra OCMW-uitgaven door bijkomende hulpvragen, ondersteuning 

van het verenigingsleven,… De Vlaamse gemeenten en OCMW’s gaan ervan uit dat ze door de coronacrisis dit jaar 

voor ongeveer 139 miljoen euro aan niet-geplande uitgaven zullen doen.  

Lokale besturen doen alle inspanningen om deze crisis aan te pakken, maar willen ook investeren in de uitdagingen 

van morgen. Dat is alleen mogelijk als de grote financiële onzekerheid waarmee gemeenten en OCMW’s vandaag 

kampen, is weggewerkt. De steunmaatregelen waarin de Vlaamse en federale overheid dit jaar voorzien zijn 

broodnodig om lokaal aan deze crisis het hoofd te bieden. (Bron: https://www.vvsg.be/kennisitem/vvsg/coronavirus-

actuele-informatie-en-richtlijnen) 
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15.6 Trend: De schuld daalt 

Financiële instellingen overwegen rente aan te rekenen voor het aanhouden van bedragen op rekening-courant boven 

bepaalde limieten. Het beperken van de thesaurie tot een absoluut minimum moet vermijden dat we ooit moeten 

betalen voor de thesaurie om onze werking te financieren. 

De onzekerheid over overeenkomsten gesloten tussen de gemeente en private partners zal in geval van in gebreke 

blijven van de private investeerder een invloed hebben voor de gemeente. De coronacrisis kan namelijk zorgen dat 

de betalingen uitblijven. 

Belastingen worden ook betwist door belastingplichtigen. In Koksijde betreffende deze procedures voornamelijk de 

belasting op tweede verblijf en de belasting op leegstand van woningen .  

Indien de Vlaamse overheid moet besparen, kan ze hiervoor teruggrijpen naar de subsidiekanalen richting lokaal 

bestuur (zoals in het verleden gebeurde met de plafonnering van de gescocontingent toelage op 95% zonder 

indexering) of door het verschuiven van lasten naar de lokale besturen door de Vlaamse of federale overheid zonder 

daarbij de nodige financiering te voorzien. De uitkomst hiervan is onzeker naar de toekomst toe. (Bron: 

meerjarenplanwijziging juni 2020) 

Het is vandaag nog te vroeg voor een concrete financiële analyse. Daarvoor is een volledig becijferd beeld nodig van 

wat gemeenten nu méér doen of net niet of minder doen. Ook de duur van de crisis en de economische gevolgen 

van de massale tijdelijke sluitingen en werkloosheid zijn nog onbekenden. 

Toch waarschuwt de VVSG dat heel wat gemeenten hun meerjarenplan voor deze legislatuur – zeg maar het overzicht 

van alle maatregelen die ze willen nemen – zullen moeten aanpassen. ‘Als de uitgaven door corona 1% hoger liggen 

dan geraamd, en de ontvangsten 1% lager, worden 85 besturen al snel deficitair. (Bron: 

https://www.vvsg.be/kennisitem/vvsg/coronavirus-actuele-informatie-en-richtlijnen) 

De uitbraak van het coronavirus en de lockdown hebben een impact op zowel de ontvangsten als uitgaven van lokaal 

bestuur Koksijde. Ook heeft de coronacrisis een negatief effect op de uitvoeringsgraad van in 2020 geplande 

investeringen. 

 

15.7 Trend: OCMW kent stagnering van kosten sociale dienst, daling van inkomsten uit de 

werking en een stijging van personeelskosten 

De komende legislatuur wordt verwacht dat de leeflonen wellicht zullen toenemen. Globaal genomen blijkt dat de 

afgelopen maanden (2020), de vraag naar een leefloon slechts beperkt is toegenomen, met name bij alleenstaande 

ouders en studenten. Er lijken nog geen actuele statistieken beschikbaar over de impact van de coronacrisis op het 

aantal toegekende leeflonen. In januari 2020 waren er in Vlaanderen 36.458 mensen die genoten van een leefloon, 

dat is 5,53 per duizend van de bevolking. Vooral in de steden is het aandeel toegekende leeflonen hoger. In België 

is dat 146.236 (12,79 op duizend). De OCMW’s verwachten dat er met vertraging nog een grote toevloed komt aan 

leefloonaanvragen. Ook bij de crisis in 2008 kwam de toename pas later. Ook het federaal planbureau verwacht voor 

België meer toegekende leeflonen de komende bestuursperiode. 
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(Bron: https://www.serv.be/sites/default/files/documenten/SERV_20200622_coronarapport_RAP.pdf) 

De Vlaamse lokale besturen hadden eind 2019 hun meerjarenplan 2020-2025 net afgewerkt toen de coronacrisis 

uitbrak. Nu blijkt dat 1 op 5 besturen dit jaar al moet ingrijpen om financieel nog in evenwicht te zijn. Vele gemeenten 

zullen de komende jaren hun meerjarenplan moeten bijsturen. Meteen blijkt ook de grote onzekerheid over de 

langetermijneffecten van deze crisis. Hoe sterk zal de impact zijn van de sterke daling van de belastbare inkomens 

op de gemeentelijke ontvangsten? Zal de verwachte krimp in de economische activiteit ook de middelen uit de 

opcentiemen op de onroerende voorheffing beïnvloeden? Hoelang duurt de crisis en dus de extra OCMW-steun voor 

mensen die het financieel moeilijk hebben? (Bron: https://www.vvsg.be/kennisitem/vvsg/coronavirus-actuele-

informatie-en-richtlijnen) 
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▪ https://www.natuurpunt.be/corona-natuur-etiquette 
▪ https://www.vvsg.be/kennisitem/vvsg/coronavirus-actuele-informatie-en-richtlijnen 
▪ https://www.statistiekvlaanderen.be/nl/aankomsten-door-verblijfstoeristen 
▪ https://www.toerismevlaanderen.be/toerisme-cijfers-gegevens-verblijfstoerisme 
▪ https://www.serv.be/sites/default/files/documenten/SERV_20200622_coronarapport_RAP.pdf  
▪ POM West- Vlaanderen regionale conjunctuurflash arbeidsmarkt, faillissementen, stopzettingen, starters  
▪ Grootschalig impactonderzoek Corona – ondernemers, handelaars, horeca, vrije beroepers en 

dienstverleners onderzoek via partnership tussen Unizo, VVSG, Universiteit Antwerpen en LMR, 2020  
▪ https://radio1.be/ruim-100000-inschrijvingen-minder-volwassenenonderwijs-door-coronacrisis  
▪ https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/06/29/afstandsonderwijs/ 
▪ https://www.vdab.be 
▪ Meerjarenplanwijziging juni 2020: financieel directeur Koksijde, Jean-Philippe Vandeputte 
▪ https://vlaanderen.us8.list-

manage.com/track/click?u=2e52b215088b83b2fee354f5c&id=5f52012886&e=676ac2e399 

▪ https://www.kortom.be/kennis/9532/onderzoek-coronacommunicatie-10-conclusies-en-
aanbevelingen?fbclid=IwAR2DC-_vZauND4eO2Xl7Lqiwc3Fjgb7G4UZ_j9R14q2rSSDK9rSm1g7wVxc) 

▪ https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/09/10/hoe-groot-is-de-mentale-impact-na-een-half-jaar-
coronamaatregele/ 

 

https://www.natuurpunt.be/corona-natuur-etiquette
https://www.vvsg.be/kennisitem/vvsg/coronavirus-actuele-informatie-en-richtlijnen
https://www.statistiekvlaanderen.be/nl/aankomsten-door-verblijfstoeristen
https://www.toerismevlaanderen.be/toerisme-cijfers-gegevens-verblijfstoerisme
https://www.serv.be/sites/default/files/documenten/SERV_20200622_coronarapport_RAP.pdf
https://radio1.be/ruim-100000-inschrijvingen-minder-volwassenenonderwijs-door-coronacrisis
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/06/29/afstandsonderwijs/
https://www.vdab.be/
https://vlaanderen.us8.list-manage.com/track/click?u=2e52b215088b83b2fee354f5c&id=5f52012886&e=676ac2e399
https://vlaanderen.us8.list-manage.com/track/click?u=2e52b215088b83b2fee354f5c&id=5f52012886&e=676ac2e399
https://www.kortom.be/kennis/9532/onderzoek-coronacommunicatie-10-conclusies-en-aanbevelingen?fbclid=IwAR2DC-_vZauND4eO2Xl7Lqiwc3Fjgb7G4UZ_j9R14q2rSSDK9rSm1g7wVxc
https://www.kortom.be/kennis/9532/onderzoek-coronacommunicatie-10-conclusies-en-aanbevelingen?fbclid=IwAR2DC-_vZauND4eO2Xl7Lqiwc3Fjgb7G4UZ_j9R14q2rSSDK9rSm1g7wVxc
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/09/10/hoe-groot-is-de-mentale-impact-na-een-half-jaar-coronamaatregele/
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/09/10/hoe-groot-is-de-mentale-impact-na-een-half-jaar-coronamaatregele/

