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Sociaal Huis.                                                                                                        
Bekrachtiging van de beslissing van het vast bureau d.d. 28 september 2020 
inzake 'Federale en Vlaamse coronasubsidie.                                                           
Bepaling van het kader en de toekenning van de subsidie'.                              
Goedkeuring. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 78, tweede lid, 3°.  
Koninklijk besluit van 03 juli 2020 tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 mei 2020 
houdende het invoeren van een subsidie “Covid-19” voor de doelgroep van de openbare 
centra voor maatschappelijk welzijn. 
Omzendbrief van 14 juli 2020 betreffende het koninklijk besluit van 03 juli 2020 tot wijziging 
van het koninklijk besluit van 13 mei 2020 houdende het invoeren van een subsidie “Covid-
19” voor de doelgroep van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. 
Beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van 21 april 2017 betreffende de 
financiële bijdrage tot de uitbouw van de sociale kruidenier “Kaboes” onder de vorm van 
voedselbonnen naast de bestaande doorverwijsattesten binnen hetzelfde budget. 
Beslissing van het vast bureau van 27 april 2020 betreffende de aanwending van de toelage 
voedselhulp in overeenstemming met het koninklijk besluit van 31 maart 2020 houdende 
dringende maatregelen inzake voedselhulp voor de doelgroep van gebruikers van de 
OCMW’s 
De beslissing van het vast bureau van 03 augustus 2020 inzake de aankoop van 
basishygiënemateriaal ter bescherming van Covid-19 voor de gebruikers van de openbare 
centra voor maatschappelijk welzijn. 
De beslissing van het vast bureau van 28 september 2020 inzake de Federale en Vlaamse 
coronasubsidie en de bepaling van het kader en toekenning van de subsidie. 
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Relevante documenten 

˗ Omzendbrief van 14 juli 2020 betreffende het koninklijk besluit van 03 juli 2020 tot 
wijziging van het koninklijk besluit van 13 mei 2020 houdende het invoeren van een 
subsidie “Covid-19” voor de doelgroep van de openbare centra voor maatschappelijk 
welzijn. 

˗ Nota “Federale en Vlaamse financiële coronasubsidies – kader voor uitvoering OCMW”. 
˗ Powerpoint presentative BEEGO. 

Feiten/context/motivering 

Er zijn drie verschillende subsidies voorzien die om een lokaal specifieke invulling vragen. 
Subsidies die toegewezen zijn aan het OCMW als onderdeel van het lokaal bestuur: 

 Covid 19 – Federale middelen – 130.743 euro 
 Voedselhulp en basishygiëne – Federale middelen – 6.824 euro 
 Consumptiebonnen – Vlaamse middelen – 70.923,90 euro 

Voor voedselhulp en basishygiëne werd de toekenning ervan reeds beslist in het Vast Bureau 
van 27 april 2020 en 03 augustus 2020. De consumptiebonnen worden verder besproken in 
Vast Bureau van 28 september 2020. Gezien de subsidies allemaal gericht zijn om kwetsbare 
gezinnen te helpen tijdens deze crisis bekijken we de invulling ervan samen in 1 nota. (Zie 
bijlage) 

Specifiek voor de Covid 19 subsidies wordt volgende doelgroepbepaling en werkwijze 
voorgesteld. We baseren ons hierbij op het onderzoek van COVIVAT. COVIVAT is een 
samenwerking tussen drie onderzoeksgroepen van de Katholieke Universiteit Leuven en de 
Universiteit Antwerpen. Het consortium heeft als doel de sociale gevolgen van de verspreiding 
van het coronavirus voor de inkomens van de Belgische gezinnen in kaart te brengen en 
wetenschappelijke inzichten te genereren die het sociaal-economische beleid kunnen 
ondersteunen om de sociale gevolgen van de coronacrisis te beperken en die het post-
coronabeleid mee vorm kunnen geven. 

 Dit onderzoek toont aan dat volgende sectoren het zwaarste getroffen zijn: 
o Horeca, kunst, amusement en recreatie, non food detailhandel 

 Het socio-economische profiel van de werknemers in deze sectoren is: jongeren, 
kortgeschoolden, alleenstaanden (met of zonder kinderen), huurders, deeltijdse 
contracten en zelfstandigen. Hier werken dan ook relatief meer personen met een 
kwetsbaar profiel. 

 De lonen in deze zwaarst getroffen sectoren liggen ook lager dan andere sectoren. 
Waardoor het armoederisico en de financiële kwetsbaarheid het hoogste liggen in 
deze sectoren. 

 Onderzoek toont ook aan dat de maatregelen die de overheid nam om het 
opgelopen inkomensverlies te milderen, bv. de uitkeringen ‘tijdelijke werkloosheid’, 
doeltreffend waren in het voorkomen van armoede, behalve voor de gezinnen waar 
meerdere mensen en/of kinderen afhankelijk zijn van dat ene inkomen. Dit 
gecombineerd met huren van een woning, maakt deze gezinnen het meest 
kwetsbaar. 

 In onderzoek worden ook zelfstandigen met en zonder personeel vergeleken. Het is 
voornamelijk de laatste doelgroep, namelijk de eenmanszaken die minder goed 
kunnen rondkomen. Zij zullen dan ook de minste buffers hebben om rond te komen. 

 Inzet op digitalisering in het onderwijs. De crisis heeft duidelijk gemaakt dat er een 
ongelijke toegang is tot de digitalisering voor schoolgaande kinderen waardoor de 
schoolachterstand nog groter wordt. 
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Op basis van deze motivering worden volgende doelgroepen afgebakend : 
 Leefloongerechtigden 
 Personen in Budgethulpverlening 
 Mensen die (tijdelijk) werkloos werden en inkomensverlies leden 
 Zelfstandigen in faillissement of éénmanszaken die geleden hebben, beiden ten 

gevolge van Covid. 
 Hulpgeld omwille van Covid 
 Gezinnen met kinderen in het secundair onderwijs of studenten hoger onderwijs 

voor de digitale ondersteuning. 
Het bedrag, werkwijze, motivatie is te vinden in de volledige nota “Federale en Vlaamse 
financiële coronasubsidies – kader voor uitvoering OCMW” die als bijlage werd toegevoegd. 

Voor de digitale ondersteuning van gezinnen met kinderen in het secundair onderwijs of 
studenten hoger onderwijs stellen we voor om naast het voorzien in een laptop en software 
een samenwerking aan te gaan met BEEGO. Zij maken deel uit van de taskforce E-inclusie en 
werken met studenten IT die gezinnen aan huis computerhulp aanbieden. Via vouchers 
kunnen wij gezinnen toegang geven tot deze ondersteuning. Zij kunnen binnen de maand 
actief zijn en garanderen de opstart na 2 maanden. (1 uur  technische ondersteuning kost 40 
euro). 

Voordracht 

Op voordracht van het vast bureau d.d. 28 september 2020. 

Besluit: Met algemene stemmen : 

Enig artikel:  
De beslissing van het vast bureau d.d. 28 september 2020 als volgt te bekrachtigen : 

‘Artikel 1:  
Gaat akkoord met het kader dat werd uitgeschreven in de nota “Federale en Vlaamse 
financiële coronasubsidies – kader voor uitvoering OCMW”. 
Artikel 2: 
Gaat akkoord met de samenwerking met BEEGO voor computerhulp aan huis voor 
kwetsbare gezinnen voor een basis bedrag van 4.000 euro (100 uren hulp aan huis, 
incl. projectopvolging en rapportering voor 100 uur), gefinancierd met de subsidies.’ 

 

Namens de raad: 
Algemeen directeur Voorzitter 
get. Linda Vandekerkhove get. Paul Carteus 
 

Voor eensluidend uittreksel: 
 
 
 
 
 
 
Linda Vandekerkhove Paul Carteus 
Algemeen directeur Voorzitter 
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