Provincie OOST-VLAANDEREN
Arrondissement OUDENAARDE
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Linda Vandekerkhove, algemeen directeur
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Sociaal Huis. Aanpassing van het 'Reglement inzake toekenning en gebruik van
waardebonnen ter ondersteuning van het consumptiebudget voor kwetsbare
doelgroepen en van de lokale economie'. Goedkeuring.
Bevoegdheid/rechtsgrond
˗
˗
˗
˗

˗
˗
˗

˗

De organieke wet van 08 juli 1976 op de OCMW’s, artikel 2.
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.
De beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn d.d. 16 november 2020
betreffende de bekrachtiging van de beslissing van het Vast Bureau d.d. 28 september
2020 aangaande het reglement inzake de toekenning en het gebruik van
waardebonnen ter ondersteuning van het consumptiebudget voor kwetsbare
doelgroepen en van de locale economie.
De beslissing van het Vast Bureau d.d. 21 juni 2021 aangaande de aanpassing van
het ‘reglement inzake de toekenning en het gebruik van waardebonnen ter
ondersteuning van het consumptiebudget voor kwetsbare doelgroepen en van de
lokale economie’.
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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 goedgekeurd door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn d.d. 16
november 2020.
Nieuw goed te keuren reglement inzake de toekenning en het gebruik van
waardebonnen ter ondersteuning van het consumptiebudget voor kwetsbare
doelgroepen en van de lokale economie
Advies dienst Omgeving.

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 EUR
Aangevraagd budget: 70.923,90 EUR.
Welk systeem?
Het Stadsbestuur Ronse heeft reeds een bestaand systeem van cadeaucheques. Het gaat
hier over een systeem van ‘cheques’ in coupures van 10 EUR, te gebruiken in zelfstandige
zaken op het grondgebied. Deze cheques kunnen momenteel aangekocht worden als
geschenk.
Wij opteerden om dit bestaande systeem te gebruiken als extra ondersteuning voor
kwetsbare burgers die sterk te lijden hadden onder de Corona-crisis. De doelgroep die werd
bepaald :
 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
De handelaren brengen de cheques binnen bij de Unie der Handelaars die de handelaren
terugbetaalt. Het OCMW Ronse sloot 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 zijn gestart van zodra de gepersonaliseerde cadeaucheques ter beschikking waren 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.
Na evaluatie van de voorbije periode blijkt dat :
 Het budget tot nu toe opgebruikt is tot een bedrag van 3.100,00 EUR. Bij niet
volledige opname van dit bedrag moet dit terug worden gestort aan de Vlaamse
Overheid.
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Van de huidige doelgroepen die vermeld worden in het bestaande reglement, zijn
er slechts een beperkt aantal die de weg vinden naar het Sociaal Huis :
1. Mensen die (tijdelijk) werkloos werden en inkomensverlies leden
2. Zelfstandigen in faillissement of éénmanszaken die geleden hebben, beiden
ten gevolge van Covid.
3. Hulpgeld omwille van Covid
Het reglement werd opgemaakt op basis van de getroffen doelgroepen
geformuleerd door Covivat. De voorbije maanden hebben we tal van acties
ondernomen om deze doelgroepen te bereiken:
o Meermaals communicatie via de gebruikelijke info kanalen
o Aanschrijven van alle zelfstandigen en bedrijven in Ronse
o Aanschrijven van schuldbemiddelaars
o Aanschrijven van sociale partners met alle communicatie
o Verspreiden van folders in de scholen
o Contacteren van alle LAC dossiers
o Infosessies voor sociale partners die kunnen zorgen voor toeleiding

Doch bereiken we niet de getroffen doelgroepen door :
 De vraag naar een financieel en sociaal onderzoek die de gezinnen afschrikt, doch
een wettelijke verplichting is.
 Schaamte om hulp te vragen aan het OCMW.
Om bovenstaande redenen wordt voorgesteld om de doelgroepen uit te breiden met :
1. Leefloongerechtigden : Het leefloon is zelden voldoende om een menswaardig
leven te leiden. Niet voor de periode van de Covid-19 pandemie, nog minder
tijdens Covid-19. De federale overheid beaamt dit en besliste dat
leefloongerechtigden tot juni 2021 vijftig euro meer leefloon ontvangen, volledig
vergoed door de federale overheid. Dit extra bedrag is gelijk voor alle
gerechtigden, onafhankelijk van de gezinssamenstelling. Het bedrag van leefloon
voor gezinnen met kinderen staat echter ver af van de armoedegrens in België.
2. Personen in Budgethulpverlening : Veel gezinnen in budgethulpverlening moeten
rondkomen met 40 EUR/50 EUR per week. Gezien de stijging van de prijzen voor
basisbehoeften zoals voeding,… is het niet eenvoudig voor deze gezinnen om
rond te komen met hun wekelijkse budget.
Voor deze doelgroepen wordt het sociaal en financieel onderzoek uitgevoerd zoals
standaard wordt voorzien om het recht te openen op leefloon en budgethulpverlening.
De bijkomende voorwaarden zijn :
 Leefloongerechtigd of in budgethulpverlening met of zonder schulden
 Spaargeld onder de 5.000 EUR
 Voor alle kinderen waarvoor de persoon zelf financiële lasten betaalt
 Op voorstel van de maatschappelijk werker.
De waardebonnen zullen als volgt verdeeld worden :
Voor doelgroepen 4 tot 5:
 12 waardebonnen van 10 EUR per gezin = 120 EUR;
 4 waardebonnen van 10 EUR extra per kind = 40 EUR;
 2 waardebonnen van 10 EUR extra voor alleenstaanden en alleenstaande
gezinnen met kinderen= 20 EUR.
Voorbeeld : Alleenstaande mama met 2 kinderen:
120 EUR + 80 EUR + 20 EUR = 220 EUR aan waardebonnen.
Er wordt geopteerd om éénmalig deze consumptiebonnen te verdelen aan de cliënten en
niet per maand door de administratieve impact aangezien deze bonnen op papier dienen
verdeeld te worden. In totaal gaat het momenteel over 300 gezinnen. Ook nieuwe cliënten
kunnen tot eind oktober 2021 hierop beroep doen.
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Raming:
Leefloon
103 gezinnen:
TOTAAL van 17.600 EUR.
Budgethulpverlening:
198 gezinnen:
TOTAAL van 33.510 EUR
TOTAAL op 51.140 EUR van de 70.923,90 EUR.
De waardebonnen zullen op lijst worden toegekend door het BCSD conform het reglement
en op voorstel van de maatschappelijk werker.
De andere doelgroepen en bepalingen blijven bestaan in het reglement. De doelgroepen 1
tot 3 kunnen bijkomend ook nog steeds beroep doen op de federale middelen.
Voorstel
Op voorstel van het Vast Bureau d.d. 21 juni 2021.
Besluit: Met algemene stemmen
Enig artikel:
Goedkeuring te verlenen aan de aanpassing van het ‘Reglement inzake de toekenning en
het gebruik van waardebonnen ter ondersteuning van het consumptiebudget voor kwetsbare
doelgroepen en van de lokale economie’.
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