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Agendapunt: Reglement inzake de toekenning en het gebruik van waardebonnen ter
ondersteuning van het consumptiebudget voor kwetsbare doelgroepen en van de lokale
economie - aanpassing - goedkeuring.
Op grond van volgende overwegingen :
De OCMW-raad keurde in zitting van 06 oktober 2020 het reglement inzake de toekenning en het
gebruik van consumptiebonnen ter ondersteuning van het consumptiebudget voor kwetsbare
doelgroepen goed.

Wettelijke achtergrond
De Vlaamse Regering besliste immers op 10 juli om aan de gemeenten en OCMW’s en de Vlaamse
Gemeenschapscommissie (VGC) 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 maximale bedrag dat het OCMW van Wervik kan opnemen bedraagt € 39.746,85. Het OCMW
moet een tijdige, correcte en volledige aanvraag indienen tegen 30.09.2020 bij het Agentschap
Binnenlands Bestuur.
De subsidie dient ter financiële ondersteuning van een bestaand of nieuw lokaal
waardebonnensysteem om kwetsbare doelgroepen die verkeren in financiële armoede, of die ten
gevolge van COVID-19 in financiële armoede dreigen terecht te komen,tijdelijk een extra
consumptiebudget aan te bieden in lokale handelszaken of organisaties. Dit consumptiebudget kan
gebruikt worden in lokale handelszaken of organisaties, zoals kledingwinkels, voedingswinkels,

horeca, winkels voor educatief schoolmateriaal, en bij organisaties voor bijvoorbeeld culturele
evenementen, vrijetijdsbesteding, enz.
De subsidie is bedoeld als een financiële incentive voor de waarde van de bonnen; indirecte kosten en
overheadkosten verbonden aan de uitgifte van de bonnen komen niet in aanmerking. Het
waardebonnensysteem kan een samenwerking zijn tussen gemeenten en OCMW’s, al dan niet in een
specifiek samenwerkingsverband.
De OCMW’s definiëren en motiveren de afbakening van de kwetsbare doelgroepen en lokale
handelszaken op basis van de plaatselijke noden. Zij kunnen die immers het beste inschatten. De
gemeenten en OCMW’s nemen hun definitie en motivatie op in een raadsbesluit.
Het lokaal bestuur bepaalt de waarde van de bonnen, de geldigheidsduur, de wijze van toekenning en
het gebruik en de validering van de bonnen. De bonnen moeten wel worden ingewisseld bij het lokale
bestuur tussen 1 juni 2020 en 31 december 2021.
Aanpassing van het reglement – motivatie en voorstel
Op vandaag blijkt een verfijning van de doelgroep noodzakelijk, alsook een bijsturing van de
procedure en een aanpassing van het reglement.
1. Verfijning van de doelgroep:
De doelgroep werd toen als volgt omschreven:
Een dynamische lijst zal opgesteld worden van alle cliënten gekend op de sociale dienst die
gerechtigd zijn op één of andere vorm van steunverlening. Dit gaat zowel om lopende
dossiers als nieuwe cliënten die zich aanmelden. Het gaat om gerechtigden op (equivalent)
leefloon,
om
personen
die
onder
OCMW-begeleiding
staan
(budgetbeheer,
budgetbegeleiding, schuldbemiddeling, woon- en thuisbegeleiding, regelmatige tussenkomst
genieten van één of andere vorm van financiële steun) aangevuld met de mensen die gebruik
maken van de budgetmeters van gas en elektriciteit. Deze lijst wordt verder nog aangevuld
met dossiers die aangeleverd worden vanuit KSZ. Dit gaat om een lijst met mensen uit de
gemeente die recht hebben op de sociale toeslag groeipakket, iedereen die in tijdelijke
werkloosheid zit én zelfstandigen met overbruggingsrecht.
Uiteindelijk blijkt een verfijning van de doelgroep noodzakelijk, gezien de aanlevering van de KSZlijsten geen rechtstreeks bruikbare informatie oplevert.
• Voor wat betreft de lijst met mensen uit de gemeente die recht hebben op de sociale toeslag
groeipakket: deze lijst kan alleen aangevraagd worden als op voorhand een reglement van
gebruik van de lijst wordt meegestuurd. Er dient vooraf niet alleen bepaald te worden hoe de
lijst geïnterpreteerd en verwerkt zal worden, maar ook aan wie welke toelage toegekend zal
worden, alsook het bedrag. Gezien het onmogelijk is op voorhand uit te maken om hoeveel
kinderen/ gezinnen dit gaat, kan ook de financiële impact van de beslissing op voorhand niet
berekend worden.
• Voor wat betreft de lijst met mensen die tijdelijke werkloosheid genoten in de eerste lockdownperiode: een lijst met 7090 namen werd aangeleverd; het is onmogelijk om elke persoon die
een uitkering tijdelijke werkloosheid had, een trekkingsrecht toe te kennen. Idem voor:
• Voor wat betreft de lijst met zelfstandigen met overbruggingsrecht tijdens de eerste lockdownperiode: een lijst van 560 namen werd aangeleverd. Ook hier is het onmogelijk om 560
personen het trekkingsrecht toe te kennen.
We stellen dan ook voor dat we:
• De lijst met mensen uit de gemeente die recht hebben op sociale toeslag groeipakket NIET
opvragen omwille van de complexiteit van de aanvraag op zich.
• De werklozen die tijdens de eerste lockdown-periode minstens in 4 verschillende maanden
tijdelijke werkloosheid genoten (ongeveer 600 mensen) proactief aan te schrijven om het
aanbod van maatschappelijke hulp door het OCMW kenbaar te maken.
• Ook de zelfstandigen die het overbruggingsrecht genoten (ongeveer 560 mensen) zouden we
aanschrijven om het aanbod van het OCMW dat specifiek op hen gericht is, kenbaar te
maken.

Enkel wie zich effectief aanmeldt en effectief beroep doet op de maatschappelijke hulp van het
OCMW zou op de lijst van het trekkingsrecht terecht komen en het voorziene bedrag aan
consumptiebonnen kunnen opvragen. Het gaat hierbij niet alleen om de mensen die proactief
zullen aangeschreven worden, maar ook om de spontane aanmeldingen.
2. Bijsturing van de procedure
De procedure werd in voorgaand dossier als volgt omschreven:
Elk gezin dat aan de voorwaarden voldoet, heeft recht op een bedrag Wervikse cadeaubonnen
aangepast aan de gezinssamenstelling:
• Alleenstaande of koppel zonder kinderen: 50 EUR
• Alleenstaande met kinderen of koppel met kinderen: 100 EUR
We stellen voor de waardebon toe te kennen aan de rechthebbenden in de loop van de maand
november 2020, na voorlegging van de lijst van gerechtigden in het Bijzonder Comité van de
Sociale Dienst van 10.11.2020.
Het eventueel resterend bedrag kan via een 2de verdeling gebeuren aan dezelfde doelgroep van
rechthebbenden in de loop van de toelageperiode van 01.09.2020 tot 31.12.2021.
Ook een bijsturing van dit reglement is noodzakelijk.
Gezien de noodzakelijke verfijning van de doelgroep, kon geen lijst voorgelegd worden van
rechthebbenden in het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst van 10.11.2020.
Bovendien werd door de Vlaamse regering bepaald dat de financiële aanmoediging moet
gebeuren om:
• enerzijds de koopkracht te verhogen van huishoudens die omwille van de coronacrisis ernstig
inkomensverlies leden en die zich daardoor in een specifieke noodsituatie bevinden;
•

maar ook anderzijds om de lokale economie, die evenzeer sterk is getroffen door de
coronacrisis, via een krachtige lokale impuls versterken.

Op vandaag is een groot deel van de lokale handel opnieuw gesloten waardoor de verdeling van
de consumptiebonnen tijdens deze 2de lockdownperiode niet alle lokale handelaars ten goede zou
komen.
We stellen dan ook voor dat we een eerste lijst van huishoudens die voldoen aan de voorwaarden
voorleggen in het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst op 01.12.2020 maar dat we de
effectieve verdeling pas laten starten op het moment dat er opnieuw volledig vrije handel mogelijk
is; mogelijk pas in 2021.
Bijkomend stellen we voor dat de nieuw aangemelde personen op de sociale dienst telkens
bijgevoegd worden op de dynamische lijst en dat de nieuwe namen op de lijst telkens in een
volgend Bijzonder Comité bevestigd worden, totdat het voorziene budget volledig is
opgesoupeerd. Gezien het aantal nieuwe aanmeldingen op de sociale dienst op vandaag
behoorlijk groot is, zal niet voorzien worden in een 2de verdeling van het resterende budget zoals
initieel voorzien.
Nadien zullen mensen met financiële problemen door de Covid-crisis nog steeds individueel
geholpen kunnen worden via het federale Covid-budget voor de sociale dienst.
3. Het opgemaakte reglement dat eveneens werd goedgekeurd in zitting van de OCMW-raad
van 06 oktober 2020 dient dan ook verfijnd en aangepast te worden:
BESLUIT, unaniem :
De volgende aangepaste versie van het reglement inzake de toekenning en het gebruik van
waardebonnen ter ondersteuning van het consumptiebudget voor kwetsbare doelgroepen en van de
lokale economie goed te keuren :
Artikel 1

Naar aanleiding van de coronacrisis geeft het gemeentebestuur / OCMW van Wervik ter
ondersteuning van het consumptiebudget voor kwetsbare doelgroepen en van de lokale economie
een waardebon uit. Deze bon krijgt de naam Wervikse Cadeaubon
Dit reglement regelt de uitgifte en bijbehorende modaliteiten van de waardebon.
Artikel 2
Onder kwetsbare doelgroepen worden begrepen :
Personen met een leefloon of gelijkgestelde steun
Personen die onder begeleiding van het OCMW staan (budgetbeheer, budgetbegeleiding,
schuldbemiddeling, woon- en thuisbegeleiding, regelmatige tussenkomst genieten van één of
andere vorm van financiële steun)
Personen die gebruik maken van de budgetmeters van gas en elektriciteit.
Alle huishoudens die effectief een actief dossier hebben in het kader van maatschappelijke
dienstverlening of die zich nieuw aanmelden op de sociale dienst met de vraag om
maatschappelijke hulp zullen in aanmerking komen.
Onder handelszaken of organisaties worden begrepen:
Alle Wervikse organisaties en handelszaken die deelnemen aan de Wervikse Kadobon. (zie
bijlage)
Artikel 3
De Wervikse cadeaubon heeft een waarde van 10, 15 of 25 euro. Het toegekende bedrag wordt
aangepast aan de gezinssituatie.
Artikel 4
De waardebon heeft een geldigheidsduur van minstens 3 maanden en maximaal 12 maanden. 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 gemeentebestuur / 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 dient in één keer volledig gebruikt te worden en kan niet gebruikt worden voor
verschillende aankopen bij verschillende aangesloten handelszaken of organisaties.
Artikel 5
Elke waardebon heeft een unieke identificatiecode.
De waardebon wordt niet vervangen in geval van verlies, diefstal of beschadiging.
Artikel 6
Elke inwoner van Wervik die behoort tot een kwetsbare doelgroep, vermeld in artikel 2, ontvangt
Wervikse cadeaubonnen volgens volgende berekening:
•
Alleenstaande of koppel zonder kinderen: 50 EUR
• Alleenstaande met kinderen of koppel met kinderen: 100 EUR
De waardebonnen worden aan de kwetsbare doelgroepen toegekend door het OCMW na voorlegging
van een lijst van gerechtigden in het BCSD. Deze werkwijze zal herhaald worden met telkens
nieuwe gerechtigden totdat het voorziene budget is opgesoupeerd.

De bonnen worden aan de kwetsbare doelgroepen verdeeld door afhaling op de sociale dienst, of
door middel van reguliere briefwisseling. De consumptiebonnen zullen pas worden verdeeld op
het moment dat er opnieuw volledig vrije handel is, dus na de 2 de lockdownperiode die startte
op 02.11.2020.
De bonnen kunnen niet worden verkocht aan derden.
Artikel 7
Het gemeentebestuur / OCMW draagt alle kosten voor het invoeren van de waardebon zoals het
drukken van de bon, publiciteit, affiches, raamstickers, ….
Er worden geen kosten aangerekend aan de aangesloten handelszaken of organisaties.
Artikel 8
De lijst met aangesloten handelszaken en organisaties wordt bekend gemaakt op de gemeentelijke
website www.wervik.be.
De aangeslotenen gaan er mee akkoord dat de verwijzing naar én de gegevens van hun handelszaak
worden bekend gemaakt op de gemeentelijke website.
Artikel 9
De handelszaak of organisatie valideert zelf de waardebon. Gevalideerde bonnen worden uitbetaald
door het gemeentebestuur op het door de handelszaak of organisatie opgegeven
bankrekeningnummer.
Artikel 10
Het gemeentebestuur / 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 college van
burgemeester en schepenen / vast bureau een gemotiveerde beslissing.
Artikel 12
Deze beslissing wordt kenbaar gemaakt op de gemeentelijke website.
De OCMW-raad verklaart zich tevens akkoord met de voorgestelde verfijning van de doelgroep, de
bijsturing van de procedure en de hieruit volgende verfijningen en aanpassingen in het reglement
inzake de toekenning en het gebruik van waardebonnen ter ondersteuning van het consumptiebudget
voor kwetsbare doelgroepen en van de lokale economie.
Deze wijzigingen hebben geen invloed op het voorziene budget van 39.746 EUR.
Uitgaven: BP2020_2025-2_K/ACT-040/0900-02/64810090/OCMW/VB/IP-GEEN/U/0
Inkomsten: BP2020_2025-2_K/ACT-040/0900-02/74050150/OCMW/VB/IP-GEEN/O/100

NAMENS DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN:
De algemeen directeur

De voorzitter

Philippe Verraes

Marc Kino
VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT :

De algemeen directeur

Philippe Verraes

De voorzitter,

Marc Kino

