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UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE OCMW-RAAD VAN MAANDAG 16 NOVEMBER 2020 

 
Aanwezig: Paul Carteus, voorzitter. 

Luc Dupont, burgemeester. 
 
Joris Vandenhoucke, Jan Foulon, Ignace Michaux, Brigitte Vanhoutte, Aaron Demeulemeester, 
Wim Vandevelde, schepenen. 
 
Yves Deworm, Gunther Deriemaker, Pol Kerckhove, Diederik Van Hamme, Tom Deputter, Björn 
Bordon, Koen Haelters, Jean-Pierre Stockman, Patrice Dutranoit, David Vandekerkhove, Faiza 
El Ghouch, Eva Lamon, Eugénie Carrez, Rossana Khoshaba, Sylvie Van Overmeeren, Jo 
Cornelus, Leonard Verstichel, Guillaume Devos, Lech Schelfout, Youssef Elidrissi, raadsleden. 
 
Linda Vandekerkhove, algemeen directeur  
 
Afwezig: Fatima Hbili, raadslid 
 

Sociaal Huis.                                                                                                                        
Bekrachtiging beslissing vast bureau d.d. 28 september 2020 inzake 'Reglement 
inzake toekenning en gebruik van waardebonnen ter ondersteuning van het 
consumptiebudget voor kwetsbare doelgroepen en van de lokale economie'. 
Goedkeuring. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 78, tweede lid, 3°.  
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.  
De beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen d.d. 30 oktober 2009 inzake 
de geschenkbon Ronse. 
De beslissing van het Vast Bureau d.d. 28 september 2020 betreffende het reglement inzake 
de toekenning en het gebruik van waardebonnen ter ondersteuning van het 
consumptiebudget voor kwetsbare doelgroepen en van de locale economie. 

Relevante documenten 

Nota Federale en Vlaamse financiële coronasubsidies – voor uitvoering OCMW’s. 
Aanvraagformulier consumptiebonnen. 
Reglement inzake de toekenning en het gebruik van waardebonnen ter ondersteuning van 
het consumptiebudget voor kwetsbare doelgroepen en van de lokale economie. 
Offerte drukwerk Grafoman. 
Advies dienst Omgeving. 
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Feiten/context/motivering 

De Vlaamse Regering besliste op 10 juli 2020 om aan de gemeenten en OCMW’s in 2020 
een subsidie van 15 miljoen euro toe te kennen ter ondersteuning van het consumptiebudget 
voor kwetsbare doelgroepen. Met die financiële aanmoediging wil de Vlaamse Regering: 

 de koopkracht verhogen van huishoudens die omwille van de coronacrisis ernstig 
inkomensverlies leden en die zich daardoor in een specifieke noodsituatie 
bevinden 

 de lokale economie, die evenzeer sterk is getroffen door de coronacrisis, via een 
krachtige lokale impuls versterken. 

Het OCMW Ronse wenst aan elke inwoner die behoort tot de “kwetsbare doelgroep” 
cadeaucheques te geven. 

Budget? 
Beschikbaar budget: 70.923,90 euro 
Aangevraagd budget: 70.923,90 euro. 

Welk systeem? 
Het Stadsbestuur Ronse heeft reeds een bestaand systeem van cadeaucheques. Het gaat 
hier over een systeem van ‘cheques’ in coupures van 10 euro, te gebruiken in zelfstandige 
zaken op het grondgebied. Deze cheques kunnen momenteel aangekocht worden als 
geschenk. 
Wij opteren om dit bestaande systeem te gebruiken als extra ondersteuning voor kwetsbare 
burgers die sterk te lijden hadden onder de Corona-crisis. De doelgroep die wordt bepaald, 
wordt omschreven en gemotiveerd  in de nota “Federale en Vlaamse financiële 
coronasubsidies – voor uitvoering OCMW” als bijlage: 

 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 

Deze cheques kunnen gepersonaliseerd worden (vb. vermelden: aangeboden door Lokaal 
Bestuur Ronse) waardoor we het overzicht kunnen bewaren over de cheques die terug 
ingewisseld worden. De handelaren brengen de cheques binnen bij de Unie der Handelaars 
die de handelaren terugbetaald. Het OCMW Ronse sluit een samenwerkingsovereenkomst 
af met de Unie voor het doorstorten van de subsidies. 
Het consumptiebudget kan enkel besteed worden bij lokale handelaars die ingestapt zijn op 
het systeem van de cadeaucheques. 
We starten van zodra de gepersonaliseerde cadeaucheques ter beschikking zijn van het 
OCMW Ronse tot maximaal 31 oktober 2021. De bonnen zijn maximaal geldig tot 30 
november 2021. De handelaren hebben dan tijd tot 31 december 2021 om deze in te 
wisselen bij de Unie voor Handelaars en het OCMW Ronse. Daarna dienen wij een 
financiële verantwoording voor te leggen aan de Vlaamse Overheid. 
Het drukwerk voor de bonnen en flyers mogen niet te laste zijn van de subsidie, noch de 
handelaren. De kostprijs voor het ontwerp en drukwerk wordt geraamd op 1.054,00 euro 
(exclusief btw) (7000 exemplaren cadeaucheques, formaat US / 400 g / rv kleur / mat 
gelamineerd + UV Spotlak, Ontwerp 199 euro en druk 588 euro). Deze kostprijs neemt het 
OCMW Ronse ten laste. 

Advies 

De dienst Omgeving geeft positief advies en vindt het positief dat het budget van 70.000 
euro wordt besteed via de cadeaucheque Ronse. Dit betekent tevens een win-win situatie 
voor de kwetsbare groep zoals omschreven door het afdelingshoofd Leven en Welzijn en de 
handelaars die toch ook een moeilijke periode hebben doorgemaakt wegens Corona. Op 
deze manier krijgen de lokale handelaars een duwtje in de rug. 
Door de dienst Omgeving wordt geadviseerd om de cadeaucheques uit te breiden naar alle 
handelaars (die deelnemen aan Cadeaucheque en te raadplegen via www.  
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Cadeauchequeronse.be) zodat de verschillende assortimenten zijn vertegenwoordigd. Het 
gaat hier toch over een bestedingsbedrag van 70.000 euro en dan lijkt het aangeraden om 
meerdere handelaars te bereiken zodat niet alleen de essentiële winkels (die eigenlijk door 
Corona een grotere omzet hebben gekend) kunnen meegenieten van dit project. 
Als er gekozen wordt voor het bestaand systeem van de Cadeaucheque, zal de Unie der 
Handelaars (UDH) ook hun medewerking verlenen. Administratief gezien is dit zeker een 
pluspunt want de verwerking van deze bonnen is tijdrovend. 
Indien er echter voor gekozen wordt om de cadeaucheque enkel te laten spenderen in 
voedingszaken, moet er een apart systeem van de cadeaucheque opgezet worden waarbij 
medewerking door de UDH moeilijker ligt ( ze vertegenwoordigen alle leden, niet enkel de 
leden van de voeding). 

Voordracht 

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

Besluit: Met algemene stemmen : 

Artikel 1:  
De beslissing van het vast bureau van 28 september 2020 te bekrachtigen als volgt : 

Artikel 1:  
Akkoord te gaan met de aanvraag van de subsidie van 70.923,90 euro voor de 
toekenning van consumptiebonnen ter ondersteuning van kwetsbare doelgroepen en 
de lokale economie. 
Artikel 2: 
Akkoord te gaan met de werkwijze en doelgroep zoals beschreven in de nota 
“Federale en Vlaamse financiële coronasubsidies – voor uitvoering OCMW”. 
Artikel 3:  
De kostprijs van het ontwerp en drukwerk voor het bedrag van 1.055,00 euro 
(exclusief btw) te voorzien in het budget van OCMW Ronse. 

Artikel 2:  
Goedkeuring te verlenen aan het ‘Reglement  inzake de toekenning en het gebruik van 
waardebonnen ter ondersteuning van het consumptiebudget voor kwetsbare doelgroepen en 
van de lokale economie’. 
 

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

Voor eensluidend uittreksel: 
 
 
 
 
 
 
Linda Vandekerkhove Paul Carteus 
Algemeen directeur Voorzitter 


		linda.vandekerkhove@ronse.be
	2020-11-23T09:50:56+0000
	Belgium
	Linda Vandekerkhove (Signature)
	Ik keur dit document goed


		paul.carteus@ronse.be
	2020-11-24T09:59:32+0000
	Belgium
	Paul Carteus (Signature)
	Ik keur dit document goed




