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Reglement inzake de toekenning en het gebruik van waardebonnen ter
ondersteuning van het consumptiebudget voor kwetsbare doelgroepen en van
de lokale economie ten gevolge van de COVID-19-pandemie - Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Aanleiding en context
De OCMW-raad besliste om de subsidies van de Vlaamse overheid aan te vragen ter ondersteuning
van het consumptiebudget voor kwetsbare doelgroepen en ter ondersteuning van de lokale economie
ten gevolge van de COVID-19-pandemie.
De subsidie bedraagt voor Gingelom in totaal € 13.402,74. Deze moet gebruikt worden voor het
uitdelen van waardebonnen aan kwetsbare doelgroepen.
De waardebonnen moeten besteed worden bij lokale handelaars.
Voor het toekennen van de waardebonnen moet de OCMW-raad een reglement goedkeuren. Het vast
bureau besliste al om de waardebonnen toe te kennen aan alle inwoners die tijdens de coronacrisis
tijdelijk werkloos waren en aan ouders die voor hun kind(eren) de sociale toeslag binnen het
Groeipakket ontvangen.
Argumentatie
Het OCMW wenst gebruik te maken van de subsidie die door de Vlaamse overheid beschikbaar
gesteld werd, omdat heel wat inwoners financieel geleden hebben (en nog steeds lijden) onder de
COVID-19 pandemie.
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De waardebonnen voor kwetsbare doelgroepen kunnen verdeeld worden via het bestaande systeem
van Cirklo Light, dat ook gebruikt werd voor de verdeling van de waardebonnen aan alle inwoners.
Het vast bureau stelt voor om de volgende kwetsbare doelgroepen af te bakenen voor het toekennen
van de waardebonnen:
 Inwoners die tijdens de corona-crisis tijdelijk werkloos waren;
 Ouders die voor hun kind(eren) de sociale toeslag ontvangen binnen het Groeipakket.
Juridische grond
Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017.
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 van kwetsbare doelgroepen.

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd door de ocmw raad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
Het reglement voor de toekenning en het gebruik van waardebonnen ter ondersteuning van het
consumptiebudget voor kwetsbare doelgroepen en van de lokale economie, ten gevolge van de
COVID-19-pandemie, wordt goedgekeurd.

Artikel 2
Het goedgekeurde reglement zal verder worden uitgewerkt van zodra het OCMW over de
gedetailleerde cijfers beschikt met betrekking tot de afgebakende doelgroepen. Het zal dan opnieuw
aan de OCMW-raad worden voorgelegd.

Artikel 3
Dit besluit wordt overgemaakt aan de bevoegde overheid en aan de financieel directeur.

Bijlagen


Reglement waardebonnen Gingelom.pdf
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Reglement inzake de toekenning en het gebruik van waardebonnen ter ondersteuning
van het consumptiebudget voor kwetsbare doelgroepen en van de lokale economie
ten gevolge van de COVID-19-pandemie.

Artikel 1
Naar aanleiding van de coronacrisis en de subsidies van de Vlaamse overheid kent het OCMW van
Gingelom een waardebon toe ter ondersteuning van het consumptiebudget voor kwetsbare
doelgroepen en van de lokale economie.
Dit reglement regelt de uitgifte en bijbehorende modaliteiten van de waardebon.
Artikel 2
Onder kwetsbare doelgroepen wordt verstaan:
• Inwoners van Gingelom die in de periode van 15 maart 2020 tot 31 december 2020
technisch werkloos zijn geweest.
• Inwoners van Gingelom die in de periode van 15 maart 2020 tot 31 december 2020 voor
hun kind(eren) de sociale toeslag van het Groeipakket hebben ontvangen.
Zodra het OCMW over de gedetailleerde cijfers van de RVA en het Agentschap Opgroeien beschikt
zal de afbakening van de kwetsbare doelgroepen verder worden verfijnd, rekening houdend met het
beschikbare budget.
Onder handelszaken of organisaties worden begrepen: handelszaken, ondernemingen of organisaties
(uitgezonderd vzw’s) die ingeschreven zijn in de kruispuntbank voor ondernemingen en die een
vestiging hebben op het grondgebied van de gemeente Gingelom.
Artikel 3
Het bedrag van de waardebon zal achteraf door de OCMW-raad worden vastgelegd.
Artikel 4
De waardebon is geldig tot 30 juni 2021. De vervaldatum wordt op de waardebon vermeld. Vervallen
bonnen kunnen niet worden omgeruild en evenmin worden aanvaard door de aangesloten
handelszaken of organisaties.
De bon is inwisselbaar aan toonder voor de tegenwaarde van de gedane aankopen van goederen of
diensten. Hij is niet inwisselbaar voor contanten of een ander betaalmiddel, zelfs niet gedeeltelijk,
noch bij het OCMW, noch bij de aangesloten handelszaken of organisaties. De aangesloten
handelszaak of organisatie mag geen contanten teruggeven, indien de waarde van het aangekochte
product of de verstrekte dienst lager zou zijn dan de waarde van de bon.
De waardebon kan in verschillende keren en voor verschillende aankopen bij verschillende
aangesloten handelszaken of organisaties opgebruikt worden.
Artikel 5
Elke waardebon heeft een unieke identificatiecode.
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Artikel 6
Inwoners die behoren tot de kwetsbare doelgroepen vermeld in artikel 2 moeten op 31 december
2020 ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van de gemeente Gingelom.
De waardebonnen worden automatisch toegekend door het OCMW. De bonnen worden aan de
rechthebbenden verdeeld per reguliere briefwisseling.
De bonnen kunnen niet worden verkocht aan derden.
Artikel 7
Het OCMW draagt alle kosten voor het invoeren van de waardebon zoals het drukken en verdelen
van de bon, publiciteit, affiches, raamstickers, …. Er worden geen kosten aangerekend aan de
aangesloten handelszaken of organisaties.
Artikel 8
Ondernemers, zoals vermeld onder artikel 2, die wensen deel te nemen aan het concept van de
waardebon, moeten zich registreren via het webformulier op de gemeentelijke website. Door zich te
registreren verklaren de aangesloten ondernemers akkoord te gaan met dit reglement.
De lijst met aangesloten ondernemers wordt bekend gemaakt op de gemeentelijke website.
De aangesloten ondernemers gaan er mee akkoord dat de verwijzing naar én de gegevens van hun
handelszaak worden bekend gemaakt op de gemeentelijke website.
Artikel 9
De ondernemer of organisatie valideert zelf de waardebon via de app van Cirklo Light. Gevalideerde
bonnen kunnen door de ondernemer eveneens worden ingewisseld voor uitbetaling via deze app. De
uitbetaling gebeurt op het door de ondernemer opgegeven bankrekeningnummer.
Bonnen die vóór de vervaldag worden besteed, kunnen wel door de aangesloten ondernemer nog
worden voorgelegd ter uitbetaling, ook na de vervaldag van de bon.
Artikel 10
Het OCMW kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de kwaliteit van de producten of diensten
die werden geleverd na betaling met de waardebon, noch aangesproken worden tot voldoening van
de rechten voorzien in de artikelen 1649bis-octies van het Burgerlijk Wetboek.
Artikel 11
In geval van betwistingen of discussies over de toepassing van het reglement neemt het vast bureau
een gemotiveerde beslissing.
Artikel 12
Dit reglement zal verder worden uitgewerkt en opnieuw aan de OCMW-raad worden voorgelegd
van zodra het OCMW over de gedetailleerde cijfers beschikt met betrekking tot de in artikel 2
vermelde kwetsbare doelgroepen.
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Varia punten
Kristof Schiepers haalt aan dat de laatste weken verschillende berichten in de media zijn gekomen
over fusies. Hij heeft hierover twee vragen. Hoe staat Gingelom tegenover fusies, aangezien het
mogelijk de ronde van de laatste kans gaat zijn? En als er een uitnodiging komt, gaat Gingelom mee
aan tafel?
De burgemeester geeft aan daar zeker ook al over nagedacht te hebben. Er is nog geen uitnodiging
gekomen. Als ze zouden ingaan op een fusie, moet de dienstverlening er op voor uit gaan en/of de
financiële toestand. Op deze vlakken is er voor Gingelom niet meteen een noodzaak. Maar uiteraard
wordt de deur open gehouden en zal er geluisterd worden. Er wordt wel gewerkt aan meer
samenwerkingsverbanden waar nodig en mogelijk.
Kristof Schiepers vraagt aansluitend of als er gesprekken starten er eerst aan de gemeenteraad
gerapporteerd kan worden, zodat de raadsleden dat niet in de krant moeten vernemen.
De burgemeester bevestigt dit.

Rudi Koninckx heeft een bemerking over de coronamaatregelen op de kerkhoven bij Allerheiligen: de
mondmaskerplicht vanaf 50 m was niet te handhaven aangezien deze pas aan het kerkhof zelf werd
aangekondigd, een toevallige passant kan dit niet weten.
De burgemeester geeft aan dat het hierbij vooral gaat over het gebruiken van gezond verstand en er
de aandacht op vestigen dat als mensen elkaar ontmoeten buiten het kerkhof ze ook hun
mondmasker moeten ophouden.

Marlies Boonen heeft in de collegebeslissingen het gunstig advies gelezen over de 3 windturbines
ronde de Avernassetom en heeft daar bedenkingen bij, vooral m.b.t. de afstand van 550m ten
opzichte van de dorpskern van Kortijs. Zij is van mening dat dit te dichtbij is.
De burgemeester antwoordt hierop dat ondertussen de vergunning verleend werd door minister
Demir en dat eigenlijk het enige bezwaar de nabijheid van de Avernassetom was. Bovendien waren er
meer dan voldoende studies bij het dossier gevoegd die aantoonden dat de inplanting zeker
verantwoordbaar is. Hij accepteert de mening van Marlies, maar is tevreden dat dit dossier eindelijk
vergund is. Als de transitie moet gemaakt worden om van kernenergie af te geraken, is het belangrijk
dat op windenergie kan ingezet worden.

Marlies Boonen informeert ook hoe het komt dat de gemeente nog niet heeft ingeschreven voor de
huisdierstickers die voor hulpdiensten op het raam kunnen geplakt worden. Inschrijven moet voor 16
november.
De burgemeester geeft aan daar zelf niets van doorgekregen te hebben, maar zal informeren bij de
betrokken diensten. De vorige keer werd hier wel aan meegedaan.

Kristof Schiepers komt nog terug op de annulering van de werkgroep Vervoer op maat omwille van
corona. Aangezien een digitale gemeenteraad mogelijk is, zou hij toch graag willen dat deze
werkgroep ook spoedig digitaal vergadert.
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Jan Wicheler antwoordt dat er bewust gewacht werd om het verloop van de gemeenteraad te
evalueren, maar dat al met de mobiliteitsambtenaar was afgesproken om deze spoedig op dezelfde
manier samen te roepen.

Algemeen directeur
Kim Peters

Voorzitter OCMW-raad
Patrick Lismont
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