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Openbare vergadering

Goedkeuring reglement inzake de toekenning en het gebruik van
waardebonnen ter ondersteuning van het consumpti ebudget voor
kwetsbare doelgroepen en van de lokale economie
De raad voor maatschappelijk welzijn

Feiten en context

tot een kwetsbare doelgroep een (of
meerdere) 9840 waardebon(nen) te geven, om:
enerzijds de koopkracht te versterken van huishoudens die omwille van de
coronacrisis serieus inkomensverlies leden of die al met een laag inkomen moesten
rondkomen en die zich daardoor in een specifieke noodsituatie bevinden, en
anderzijds lokale handelszaken en organisaties, die evenzeer door de coronacrisis
sterk zijn getroffen, te steunen,
Onder kwetsbare doelgroepen worden begrepen: kwetsbare gezinnen met kinderen, personen
in collectieve schuldenregeling, in budgetbeheer of budgetbegeleiding, gezinnen die beroep
doen op voedselbedeling, gezinnen die kwetsbaar geworden zijn door tijdelijke werkloosheid
of een overbruggingskrediet hebben aangevraagd.
Het betreft zowel lopende dossiers als nieuwe dossiers, na het voeren van een sociaal
onderzoek.
Het OCMW wenst aan elke inwoner die behoort

Hogere regelgeving

.
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Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 78, tweede lid, 30
Het ministerieel besluit van 30 juni 2020, en latere wijzigingen, houdende dringende
maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken.
Het besluit van de Vlaamse Regering van 10 juli 2020 tot toekenning van een
specifieke subsidie aan de Vlaamse gemeenten, OCMW's en de Vlaamse
Gemeenschapscommissie ter ondersteuning van het consumptiebudget voor
kwetsbare doelgroepen.

Vorige beslissingen

.
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Advies BCSD 27 augustus 2O2O
Besluit van het vast bureau van 28 augustus 2020 betreft de kennisname en
goedkeuring omtrent federale en Vlaamse subsidies
Besluit van het vast bureau van 25 september 2020 betreffende de goedkeuring tot
het besteden van federale en Vlaamse subsidies.
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Reglement omtrent de middenstandsbon, in werking getreden op L/I2|2OL9

Motivering
Het OCMW acht het wenselijk een reglement inzake de toekenning en het gebruik van
waardebonnen ter ondersteuning van het consumptiebudget voor kwetsbare doelgroepen en
van de lokale economie goed te keuren.

Motivatie stemgedrag
De fractie Ruimte onthoudt zich omdat de einddatum van de aanvraag 31 augustus 2021 is en
dit later zou moeten zijn aangezien het inwisselen van de bonnen tot eind 2021 kan,
De Open Vld-fractie keurt dit punt goed, maar is van mening dat het consumptiebudget beter
verdeeld wordt onder de personen die een verhoogde tegemoetkoming,genieten. Op die
manier bereik je meer mensen. Bovendien vinden ze de tegenstelling tussen mensen die recht
hebben op IGO en niet in aanmerking komen en mensen met een laag pensioen die wel in
aanmerking komen, een beetje eigenaardig.

Met 15 stemmen voor (Vincent Van Peteghem, Lieve Van Lancker, Willem Rombaut, Kristof
Agache, Laure Reyntjens, Benedikte Demunck, Kathleen Ghyselinck, Antoine Van
Nieuwenhuyze, Leen Gryffroy, Christel Verleyen, Liselotte Thienpont, Erik Van de Velde, Ann
Vandenbussche, Evelyne Gomes, Hannes Eechaute), 6 onthoudingen (Wim Vanbiervliet, Hilde
Claeys, Trudo Dejonghe, Lutgard Vermeyen, Marthe Van Den Abbeele, Ina Quintyn)

Besluit:
Enig artikel.
De raad voôr maatschappelijk welzijn keurt het reglement inzake de toekenning en het
gebruik van waardebonnen ter ondersteuning van het consumptiebudget voor kwetsbare
doelgroepen en van de lokale economie, zoals gehecht in b¡jlage, goed.
Namens de raad voor maatschappelijk welzijn
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Reglement consumptiebudget
voor kwetsbare gezinnen

goedgekeurd in de raad voor maatschappelijk welzijn van 4 november

2O2O

Artikel 1 Context van het reglement
Dit reglement kadert in het Besluit van de Vlaamse Regering van 10 juli 2020 tot toekenning

van een specifieke subsidie aan de Vlaamse gemeenten, OCMW's en de Vlaamse
Gemeenschapscommissie ter ondersteuning van het consumptiebudget voor kwetsbare
doelgroepen.

De subsidie dient voor financiële ondersteuning van een bestaand of een nieuw lokaal
waardebonnensysteem om kwetsbare doelgroepen tijdelijk een extra consumptiebudget aan
te bieden in lokale handelszaken of organisaties.
De Pinte kan aanspraak maken op een bedrag van max,

€ tL.202.

Artikel 2. Doel van het reglement
Dit reglement beoogt twee doelstellingen:
de koopkracht versterken van huishoudens die omwille van de coronacrisis
inkomensverlies leden of die al met een laag inkomen moesten rondkomen en die
zich daardoor in een specifieke noodsituatie bevinden
de lokale economie versterken via een krachtige lokale impuls

AÊikel 3. Middel : 984o-bon
Het OCMW kiest ervoor om de 9840-bon te gebruiken om aan kwetsbare gezinnen een
consumptiebudget toe te kennen.
De 9840-bon is een lokale bon díe 1 jaar geldig is en die kan gebruikt worden bij nagenoeg
alle lokale handelaren en horecazaken van De Pinte.
Daar de bonnen door iedereen kunnen aangekocht worden om aan iemand cadeau te doen,
is het voor de plaatseliJke handelaren onmogelijk om te weten of de bonnen die worden
ingeleverd zijn ontvangen als geschenk, dan wel als een subsidie van het OCMW. Op die
manier is de privacy van de cliënten gewaarborgd.

Artikel 4. Begunstigden en voorwaarden
Het OCMW zal aan volgende doelgroepen uit De Pinte een consumptiebudget toekennen:
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Personen met een leefloon of gel¡jkgestelde steun
Personen met een laag'salaris/pensioen of personen die nu reeds aanvullende steun

.

Andere: kwetsbare gezinnen met kinderen, personen in collectieve
schuldenregeling, budgetbeheer.

kr'rjgen

AÉikel 5. Waarde van de bonnen volgens doelgroep
Het OCMW van De Pinte zal éénmalig volgende waarde in 9840- bonnen uitreiken aan de
doelgroeþ:

.
.
.
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Gezínnen met leefloon of equivalent leefloon:

e
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Alleenstaanden met leeflqon of equivalent leefloon: € 80
Gezinnen zonder leefloon of equivalent leefloon: € 200
Alleenstaande zonder leefloon of equivalent leefloon: € L20

Het toegekende consumptiebudget wordt opgesplitst in meerdere bonnen zodat deze ook
bij meerdere lokale handelaren en horecazaken kunnen worden ingewisseld.

AÉikel 6. Procedure
Voor de reeds gekende cliënten is geen aanvraag nodig, Deze cliënten zullen door de sociale
dienst worden toegevoegd aan de lijst met begunstigden.

Voor alle andere personen dient een aanvraag te worden ingediend en volgt een sociaal
onderzoek.
De sociale dienst beoordeelt de aanvragen aan de hand van dit reglement en zal maandelijks
een líjst ter goedkeuring voorleggen aan het BCSD. Deze lijst omvat de namen van de
aanvragers, de categorie waartoe hij of zij behoort en diens gezinstype

Na de beslissing in het BCSD worden de bonnen samen met de kennisgeving van de
beslissing met de post opgestuurd naar de begunstigden.

Aftikel 7. Looptijd van het reglement
Het reglement vangt aan op 4 november 2020 en loopt tot èn met 31 augustus 2021
Onderhavig reglement treedt in werking op 4 november 2020.
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