UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN
VAN 17 SEPTEMBER 2020
Reglement inzake de toekenning en het gebruik van elektronische waardebonnen ter
ondersteuning van het consumptiebudget voor kwetsbare doelgroepen en van de lokale
economie.
DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN
Aanwezig:

Manu Claes: voorzitter van het vast bureau;
Kris Peetermans, Lieve Renders, Nico Bergmans, Marie Jeanne Hendrickx,
Tony Vancauwenbergh, Inne Pauwels: leden van het vast bureau;
Marleen Van Meeuwen: voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn;
Arlette Sannen, Allessia Claes, Jan Boeckx, Koen Vranken, Geert Janssens,
Ronald Schuyten, Ursula Bervoets, Suzy Wouters, Esther Schoolmeesters,
Lieve Van den Berghe, Pieter Boudry, Alex Van Nijlen, Lieven Simon,
Rita Devos, Rudi Vancauwenbergh, Brigitte Gielen, Simone Simons: raadsleden;
Liesbeth Verdeyen: wnd. algemeen directeur

Verontschuldigd:
Afwezig:

Annelies Ooms, Christini Gounakis: raadsleden

Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017, inzonderheid artikel 78, tweede lid 3°;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 10.07.2020 tot toekenning van een specifieke
subsidie aan de Vlaamse gemeenten en OCMW’s ter ondersteuning van het consumptiebudget voor
kwetsbare doelgroepen (BS 01.09.2020);
Overwegende dat aan het lokaal bestuur Scherpenheuvel-Zichem (stad of OCMW) hiervoor een
specifieke subsidie van 33.081,95 euro wordt toegekend;
Overwegende dat de dubbele doelstelling van deze subsidie is om enerzijds de koopkracht te
versterken van huishoudens die omwille van de coronacrisis ernstig inkomensverlies leden of die al
met een laag inkomen moesten rondkomen en die zich daardoor in een specifieke noodsituatie
bevinden en anderzijds lokale handelszaken en organisaties, die evenzeer door de coronacrisis sterk
zijn getroffen, te steunen;
Overwegende dat deze eenmalige subsidie in de praktijk dient ter tijdelijke financiële ondersteuning
van een bestaand of nieuw lokaal waardebonnensysteem waarmee aan kwetsbare doelgroepen een
extra consumptiebudget wordt aangeboden en waarmee ook de lokale economie versterkt wordt;
Overwegende dat de stad geen bestaand lokaal waardebonnensysteem heeft waardoor een dergelijk
nieuw systeem wordt opgezet;
Overwegende dat het lokaal bestuur zelf de afbakening doet van de kwetsbare doelgroepen en de
lokale handelszaken en zelf de modaliteiten van het waardebonnensysteem bepaalt nl. waarde van de
bonnen, geldigheidsduur, wijze van toekenning en het gebruik en validering van de bonnen;
Overwegende dat deze afbakeningen en bepalingen gebeuren in het hierna volgende reglement;
Overwegende dat de bonnen moeten ingewisseld worden bij het lokaal bestuur tussen 01.06.2020 en
31.12.2021 en het systeem zo moet opgezet worden dat de kwetsbare personen de bonnen kunnen
gebruiken op een niet stigmatiserende manier;
Overwegende dat het OCMW de subsidie zal aanvragen aangezien het OCMW de afbakening van de
kwetsbare doelgroepen zal bepalen en aldus vertrouwd is met de doelgroepen;
Overwegende dat de subsidie ten laatste tegen 30.09.2020 via een aanvraagformulier en een
raadsbesluit moet aangevraagd worden aan het Agentschap Binnenlands Bestuur;
Gelet op het besluit van het vast bureau van 27.07.2020 waarbij (principieel) werd beslist om het
lokaal waardebonnensysteem ter ondersteuning van het consumptiebudget voor kwetsbare
doelgroepen vanuit het OCMW uit te werken door een systeem van elektronische sociale
voedingscheques die de kwetsbare personen kunnen gebruiken in (lokale) voedingswinkels en
horecazaken;

Overwegende dat voeding een prioritaire basisbehoefte is om iedereen in de mogelijkheid te stellen
een menswaardig leven te leiden, zodat de kwetsbare doelgroepen tijdelijk het extra
consumptiebudget hiervoor kunnen gebruiken;
Overwegende dat er niet gekozen wordt voor een papieren waardebonnensysteem gezien de
administratieve belasting voor zowel lokaal bestuur, handelaar als cliënt en gezien dit een sterk
stigmatiserend effect heeft van de cliënt omdat dit een nieuw waardebonnensysteem is in de stad;
Overwegende dat een elektronische voedingscheque een waardebon is om voeding mee aan te
kopen;
Overwegende dat een systeem van elektronische voedingscheques een gelijkaardige werking heeft
als het reeds gekende systeem van elektronische maaltijdcheques voor werknemers en er ook visueel
geen verschil is, zodat er geen stigmatiserend effect is van de cliënt in vergelijking met de
burgers/werknemers in de stad die maaltijdcheques gebruiken bij de lokale handelaars;
Overwegende dat bij de drie gekende distributiebedrijven van elektronische cheques (Edenred,
Sodexo en Monizze) informeel de modaliteiten, voorwaarden en kostprijs werden bevraagd van hun
systeem van elektronische sociale cheques;
Overwegende dat Edenred en Sodexo reeds beschikken over een systeem van elektronische
voedingscheques;
Overwegende dat er een vereenvoudigde onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking wordt
gevoerd met deze drie distributiebedrijven van zodra er een positieve beslissing is van het Agentschap
Binnenlands Bestuur over de subsidieaanvraag;
Overwegende dat de uitgaven zoals vermeld in de toelichting worden geraamd op 33.250 euro voor
de waarde van de elektronische voedingscheques zelf en op maximaal 2.000 euro voor de
administratiekosten (uitgifte- en werkingskosten) bij een distributiebedrijf;
Overwegende dat deze uitgaven zullen worden ingeschreven in een aanpassing van het
meerjarenplan 2020-2025 van zodra er een positieve beslissing is van het Agentschap Binnenlands
Bestuur over de subsidieaanvraag;
Overwegende dat het OCMW het wenselijk acht een reglement inzake de toekenning en het gebruik
van elektronische waardebonnen ter ondersteuning van het consumptiebudget voor kwetsbare
doelgroepen en van de lokale economie goed te keuren;
Gelet op het modelreglement zoals ter beschikking gesteld door het Agentschap Binnenlands Bestuur;
Gelet op de bijkomende motiveringen bij dit raadbesluit zoals vermeld in de toelichtende nota die
integraal deel uitmaakt van dit raadsbesluit en die eveneens overgemaakt wordt bij de
subsidieaanvraag aan het Agentschap Binnenlands Bestuur;
Gelet op het ontwerp van aanvraagformulier voor de subsidieaanvraag;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Manu Claes, Kris Peetermans, Lieve Renders, Nico Bergmans,
Marie Jeanne Hendrickx, Tony Vancauwenbergh, Inne Pauwels,
Marleen Van Meeuwen, Arlette Sannen, Allessia Claes, Jan Boeckx,
Koen Vranken, Geert Janssens, Ronald Schuyten, Ursula Bervoets,
Suzy Wouters, Esther Schoolmeesters, Lieve Van den Berghe, Pieter Boudry,
Alex Van Nijlen, Lieven Simon, Rita Devos, Rudi Vancauwenbergh, Brigitte Gielen,
Simone Simons
Neen:
Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
De raad voor maatschappelijk welzijn keurt het bijgevoegde reglement inzake de toekenning
en het gebruik van elektronische waardebonnen ter ondersteuning van het
consumptiebudget voor kwetsbare doelgroepen en van de lokale economie goed.
Art. 2.
Het OCMW dient voor 30.09.2020 de subsidieaanvraag van het consumptiebudget voor
kwetsbare doelgroepen in bij het Agentschap Binnenlands Bestuur via het aanvraagformulier
en de documenten van het raadsdossier.
Art. 3.
Het reglement treedt in voege van zodra er een positieve beslissing is van het Agentschap
Binnenlands Bestuur over de subsidieaanvraag van het consumptiebudget voor kwetsbare
doelgroepen.
Art. 4.
Het vast bureau is belast met de verdere uitwerking van deze beslissing en van het
elektronische waardebonnensysteem.

---
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Art. 5.

Art. 6.

Art. 7.

Het OCMW zet een nieuw lokaal waardebonnensysteem op ter ondersteuning van het
consumptiebudget voor kwetsbare doelgroepen door de uitgifte van elektronische
voedingscheques die de kwetsbare personen kunnen gebruiken in lokale voedingswinkels
en horecazaken tot en met 31.12.2021. De lokale waardebonnen worden dus uitgegeven
onder de vorm van elektronische voedingscheques.
De kwetsbare doelgroepen zijn de hieronder vermelde doelgroepen in de periode vanaf de
beslissing van het Agentschap Binnenlands Bestuur over de subsidieaanvraag tot en met
31.12.2021. Deze personen zijn financieel zeer kwetsbaar en kampen bovendien vaak met
ernstige problemen op diverse levensdomeinen. Aangezien de elektronische cheques op
naam worden toegekend, moeten zij gekend zijn bij het OCMW of zich aanmelden bij het
OCMW. Zij worden als volgt afgebakend :
- personen met leefloon, equivalent leefloon en personen tewerkgesteld via art. 60§7
OCMW-wet
- personen met lage inkomsten die in aanmerking komen voor periodieke of eenmalige
aanvullende financiële steun conform het steunbarema van het OCMW of mits gemotiveerde
afwijking door het bijzonder comité voor de sociale dienst of door de voorzitter van het
bijzonder comité voor de sociale dienst : o.m. aanvullende steun op de inkomsten, gerichte
tussenkomsten in medische en farmaceutische kosten, energiekosten enz.
- personen in budgetbeheer, budgetbegeleiding en schuldbemiddeling bij het OCMW
- personen met een budgetmeter elektriciteit en/of aardgas
- personen met lage inkomsten onder de Europese armoededrempel die doorverwezen zijn
voor een voedselpakket naar de lokale voedselbank Sint-Vincentius OLV ScherpenheuvelZichem
- personen aan wie in toepassing van art. 114 decreet lokaal bestuur van 22.12.2017 een
dringende steun/hulpverlening wordt toegekend door de voorzitter van het bijzonder comité
voor de sociale dienst van het OCMW.
Aangezien de elektronische voedingscheques enkel kunnen gebruikt worden voor voeding
en drank worden de lokale handelszaken afgebakend tot de lokale voedingswinkels en
horecazaken. Onder handelszaken wordt begrepen de handelszaken, ondernemingen of
organisaties die ingeschreven zijn in de kruispuntbank voor ondernemingen in de periode
vanaf de beslissing van het Agentschap Binnenlands Bestuur over de subsidieaanvraag tot
en met 31.12.2021.
De elektronische waardebon heeft een waarde van 70 euro of 35 euro. Binnen de
afgebakende doelgroepen wordt binnen de vermelde periode vanaf de beslissing van het
Agentschap Binnenlands Bestuur over de subsidieaanvraag tot en met 31.12.2021 aan elke
volwassene en aan elk kind vanaf 12 jaar een eenmalig bedrag van 70 euro toegekend en
aan elk kind onder de 12 jaar een eenmalig bedrag van 35 euro. Begunstigden die binnen de
afgebakende doelgroepen tegelijkertijd behoren tot verschillende doelgroepen (bv. leefloon
en budgetbeheer) komen enkel in aanmerking voor het eenmalig bedrag van 70 euro of 35
euro, deze bedragen kunnen zodoende niet gecumuleerd worden
De elektronische waardebon heeft een geldigheidsduur tot uiterlijk 31.12.2021 en kan
toegekend worden van zodra er een positieve beslissing is van het Agentschap Binnenlands
Bestuur over de subsidieaanvraag. De bon wordt gebruikt voor de aankoop van
voedingswaren en is niet inwisselbaar voor contanten. De handelszaken mogen geen
contanten teruggeven indien de waarde van de aangekochte producten lager is dan de
waarde van de bon. De waardebon kan gebruikt worden voor verschillende (niet
opeenvolgende) aankopen bij verschillende handelszaken. De waardebon wordt niet
vervangen ingeval van verlies, diefstal of beschadiging.
Het OCMW kent de elektronische waardebonnen automatisch toe aan alle begunstigden
binnen de vermelde doelgroepen aangezien de doelgroepen gekend zijn bij het OCMW of
zich voor 31.12.2021 aangemeld hebben bij het OCMW.
De elektronische waardebon wordt op naam van een meerderjarige persoon gezet die
behoort tot de doelgroep. Deze bonnen worden persoonlijk overhandigd aan de individuele
meerderjarige begunstigden of de meerderjarige begunstigden die de minderjarige personen
vertegenwoordigen binnen de vermelde doelgroepen. Bijkomend kan het OCMW
samenwerken met het buurthuis Onderons en de voedselbank Sint-Vincentius OLV
Scherpenheuvel-Zichem. De bonnen mogen niet verkocht worden aan derden.

Art. 8.
Art. 9.
Art. 10.

Het OCMW draagt alle kosten voor de uitgifte van de elektronische waardebonnen. Er zijn
geen kosten voor de doelgroepen noch voor de lokale handelszaken.
Door de uitgifte van de elektronische waardebon in de vorm van de overhandiging aan de
vermelde doelgroepen wordt de waardebon ook gevalideerd door het OCMW.
Er wordt een vereenvoudigde onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking gevoerd
met de drie gekende distributiebedrijven van elektronische cheques (Edenred, Sodexo en
Monizze) van zodra er een positieve beslissing is van het Agentschap Binnenlands Bestuur
over de subsidieaanvraag.

de wnd. algemeen directeur
Liesbeth Verdeyen

de wnd. algemeen directeur

Liesbeth Verdeyen

Namens de raad voor maatschappelijk welzijn,
de voorzitter van de raad voor
maatschappelijk welzijn
Marleen Van Meeuwen
Voor eensluidend afschrift,
de voorzitter van de raad voor
maatschappelijk welzijn

bij delegatie
Manu Claes
voorzitter van het vast bureau

