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Provincie OOST-VLAANDEREN 
Arrondissement OUDENAARDE 

 

 

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE OCMW-RAAD VAN MAANDAG 25 JANUARI 2021 

 
Aanwezig: Diederik Van Hamme, voorzitter. 

Luc Dupont, burgemeester. 
 
Joris Vandenhoucke, Jan Foulon, Ignace Michaux, Brigitte Vanhoutte, Aaron Demeulemeester, 
Wim Vandevelde, schepenen. 
 
Yves Deworm, Gunther Deriemaker, Pol Kerckhove, Tom Deputter, Björn Bordon, Koen 
Haelters, Jean-Pierre Stockman, Patrice Dutranoit, David Vandekerkhove, Paul Carteus, 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 
 
Verontschuldigd: Fatima Hbili, raadslid  
 

Subsidieovereenkomst met de Unie der Handelaars inzake de uitbetaling van de 
waardebonnen ter ondersteuning van het consumptiebudget voor kwetsbare 
doelgroepen en de lokale economie.                                                                          
Goedkeuring. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

˗ De organieke wet van 08 juli 1976 op de OCMW’s. 
˗ 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 van 28 september 2020 inzake de goedkeuring 
van het reglement voor de toekenning en het gebruik van waardebonnen ter 
ondersteuning van het consumptiebudget voor kwetsbare doelgroepen en van de 
lokale economie. 

˗ De beslissing van de OCMW-raad van 16 november 2020 inzake de bekrachtiging 
van het reglement. 

˗ De beslissing van het Vast Bureau van 11 januari 2021 inzake de goedkeuring van 
de subsidieovereenkomst met de Unie der Handelaars. 

Relevante documenten 

˗ Subsidieovereenkomst tussen het OCMW Ronse en de Unie der Handelaars met 
betrekking tot het consumptiebudget voor kwetsbare gezinnen. 

˗ Email van 05 januari 2021 van Agentschap Binnenlands Bestuur. 
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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 Vast Bureau besliste op 28 september 2020 aan elke inwoner die behoort tot de 
“kwetsbare doelgroep” cadeaucheques te geven en dus in te tekenen op het aanbod van de 
Vlaamse regering. 
De OCMW-raad van 16 november 2020 bekrachtigde dit reglement en de procedure. 

Budget?  
Beschikbare budget: 70.923,90 euro  
Toegekende budget: 70.923,90 euro. 

Op 05 januari 2021 ontving het OCMW Ronse een goedkeuring voor het dossier van de 
Vlaamse overheid. 
In het dossier werd voorzien dat het OCMW gebruik maakt van het bestaande systeem van 
het Lokaal Bestuur Ronse en de Unie der Handelaars. De Unie zal instaan voor de 
uitbetaling aan de handelaren. 

De subsidieovereenkomst tussen het OCMW Ronse en de Unie der Handelaars regelt de 
samenwerkingsafspraken en het doorstorten van de subsidie zodat de Unie voldoende 
budget beschikbaar heeft voor de vlotte en tijdige uitbetaling van de handelaren.  

Voordracht 

Op voorstel van het Vast Bureau van 11 januari 2021. 

Besluit: Met algemene stemmen : 

Enig artikel:  
De subsidieovereenkomst afgesloten tussen het OCMW Ronse en de Unie der Handelaars 
inzake de uitbetaling van de waardebonnen ter ondersteuning van het consumptiebudget 
voor kwetsbare doelgroepen en de lokale economie goed te keuren. 
 

Namens de raad: 
Algemeen directeur Voorzitter 
get. Linda Vandekerkhove get. Diederik Van Hamme 
 

Voor eensluidend uittreksel: 
 
 
 
 
 
 
Linda Vandekerkhove Diederik Van Hamme 
Algemeen directeur Voorzitter 


