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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

Samenstelling:
Aanwezig:
de heer Patrick Lismont; de heer Jan Wicheler; mevrouw Ingrid Scheepers; mevrouw Rita Thierie;
mevrouw Annick Princen; de heer Kristof Schiepers; de heer Gert Houbey; de heer Geert Moyaers; de
heer Pascal Vanmolle; mevrouw Marlies Boonen; de heer Manu Bronckart; de heer Winand Abrahams;
de heer Koen Putzeys; mevrouw Linda Bex; de heer Filip De Geyter; de heer Rudi Koninckx; de heer
Rohnny Dams; de heer Danny Goyens; de heer Sebastien Bollen; mevrouw Kim Peters, algemeen
directeur

Beschrijving
Aanleiding en context
De OCMW-raad besliste in het najaar van 2020 om de subsidies van de Vlaamse overheid aan te
vragen 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.
De subsidie bedraagt voor Gingelom in totaal € 13.402,74 en moet gebruikt worden voor het uitdelen
van waardebonnen aan kwetsbare doelgroepen. De waardebonnen moeten besteed worden bij lokale
handelaars.
Voor de besteding van de subsidie heeft het OCMW van de RVA de cijfers ontvangen van inwoners die
in de periode van 1 maart 2020 tot 30 september 2020 technisch werkloos zijn geweest.
Nu we over de exacte cijfers beschikken, kan het reglement worden uitgewerkt en worden
goedgekeurd.
Argumentatie
Het OCMW wenst gebruik te maken van de door de Vlaamse overheid beschikbaar gestelde subsidie
omdat heel wat inwoners financieel geleden hebben en nog steeds lijden onder de Covid-19
pandemie.
Gelet op het besluit van het vast bureau van 29 september 2020 betreffende de afbakening van de
kwetsbare doelgroepen en het besluit van de OCMW-raad van 10 november 2020 betreffende het
reglement inzake de toekenning en het gebruik van waardebonnen ter ondersteuning van kwetsbare
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doelgroepen. Overwegende dat in deze besluiten ook inwoners van Gingelom die de sociale toeslag
van het Groeipakket ontvangen tot de kwetsbare doelgroepen werden opgenomen.
Overwegende dat, na het opvragen van de lijst aan Agentschap Opgroeien, blijkt dat bijna 500
gezinnen in Gingelom de sociale toeslag van het Groeipakket ontvangen.
Overwegende dat het vast bureau van mening is dat inwoners die lange tijd technisch werkloos zijn
geweest financieel het zwaarst geleden hebben onder de coronacrisis en dus best een extra financiële
ondersteuning kunnen gebruiken.
Overwegende dat de RVA ons eind april enkel de cijfers tot september 2020 kon bezorgen van de
inwoners die in deze periode technisch werkloos zijn geweest en het nog minstens enkele maanden
kon duren vooraleer het OCMW de cijfers tot eind december 2020 zou ontvangen.
Voorgesteld wordt om de kwetsbare doelgroep als volgt af te bakenen: alle natuurlijke personen die
inwoner zijn van de gemeente Gingelom en die in de periode van 1 maart 2020 tot 30 september
2020 minstens 60 dagen tijdelijk werkloos zijn geweest. Wie tussen de 60 en 99 dagen technisch
werkloos was, krijgt een waardebon van € 100. Wie in deze periode meer dan 100 dagen technisch
werkloos is geweest, ontvangt een waardebon van € 200.
Het totale bedrag van de waardebonnen bedraagt 18.700 €. Aangezien in de voorziene subsidiepot
maar 13.400 € beschikbaar is, moeten we de resterende 5.300 € halen uit een andere
‘coronasubsidiepot’ voor armoedebeleid waar 12.700 € beschikbaar is.
De waardebonnen zullen verdeeld worden via het bestaande systeem van Cirklo dat gebruikt werd
voor de bonnen die aan alle inwoners van Gingelom zijn uitgedeeld naar aanleiding van de Covid-19
pandemie en dat nog steeds gebruikt wordt voor de bonnen van de jubilarissen en de
geboortepremies.
Juridische grond
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.
Het decreet van 19 juni 2020 tot het nemen van dringende maatregelen met betrekking tot de
noodfondsen voor cultuur, jeugd, sport, media en de lokale besturen, en met betrekking tot de
armoedebestrijding naar aanleiding van de COVID-19-pandemie.
Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017.

Stemming op het besluit
Goedgekeurd door de ocmw raad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
Het reglement in bijlage bij dit besluit voor de toekenning en 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.
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Artikel 2
Aan het vast bureau wordt gevraagd om de lijst vast te stellen van inwoners die recht hebben op een
waardebon en de bedeling van de waardebonnen te organiseren.

Artikel 3
De waardebonnen worden gefinancierd met kredieten voorzien in het meerjarenplan onder RA001937
'Covid-19 Uitreiking van waardebonnen aan kwetsbare gezinnen' en RA001942 'Covid-19 Uitgaven ter
bestrijding armoede'.

Bijlagen
1. Reglement waardebonnen Gingelom definitieve versie.pdf
Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens de OCMW Raad
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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
inwoners en van de lokale economie.
Dit reglement regelt de uitgifte en bijbehorende modaliteiten van de waardebon.
Artikel 2
Onder kwetsbare inwoners wordt verstaan:
• Natuurlijke personen die inwoner zijn van de gemeente Gingelom en die in de periode van
1 maart 2020 tot 30 september 2020 minstens 60 dagen technisch werkloos zijn geweest.
De lijst van inwoners die tot deze doelgroep behoren, wordt opgesteld op basis van de gegevens die
het OCMW verkrijgt van de RVA.
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 wordt als volgt vastgesteld:
• Aan alle natuurlijke personen die inwoner zijn van de gemeente Gingelom en die in de
periode vermeld in artikel 2 tussen de 60 en 99 dagen technisch werkloos zijn geweest,
wordt een waardebon toegekend van 100 €.
• Aan alle natuurlijke personen die inwoner zijn van de gemeente Gingelom en die in de
periode vermeld in artikel 2 meer dan 99 dagen technisch werkloos zijn geweest, wordt een
waardebon toegekend van 200 €.
Artikel 4
Worden uitgesloten van het verkrijgen van de in artikel 3 vermeldde waardebonnen:
• Alle natuurlijke personen die de lokale coronapremie voor Gingelomse ondernemingen
hebben ontvangen, volgens het reglement goedgekeurd door de gemeenteraad op 30 juni
2020.
Artikel 5
De waardebonnen worden verdeeld via het Cirklo Light systeem dat door de gemeente in 2020
gebruikt werd voor de bedeling van cadeaubonnen aan de inwoners van Gingelom en dat nog steeds
gebruikt wordt voor ondermeer de premies aan jubilarissen en de geboortepremies.
De waardebon is geldig tot 31 december 2021. De vervaldatum wordt op de waardebon vermeld.
Vervallen bonnen kunnen niet worden omgeruild en evenmin worden aanvaard door de aangesloten
handelszaken of organisaties.
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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 6
Elke waardebon heeft een unieke identificatiecode.
Artikel 7
Inwoners die behoren tot de kwetsbare doelgroep vermeld in artikel 2 moeten op 25 mei 2021
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 8
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 9
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 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.
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