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OCMW HERK-DE-STAD

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT: 
Herk-de-Stad, 21 september 2020

In opdracht:

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

Vergadering van 21 september 2020

Aanwezig:
Lore Michiels, voorzitter
Bert Moyaers, Burgemeester
Mark Vanleeuw, Marijke Berden, Gert Vandersmissen, Guido 
Ector, 
Bart Gruyters, toegevoegd schepen - voorzitter Bijzonder Comité 
voor de Sociale Dienst
Noel Vandenrijt, Lo Guypen, Sofie De Waele, Karolien Grosemans, 
Toon Durwael, Jessie Schrijvers, Evi Appeltans, Wim Hayen, 
Danny Jamers, Tim Raskin, Johny Franssen, Gunter De Ryck, Ludo 
Knaepen, Raadsleden
Nathalie Creten, algemeen directeur

Verontschuldigd: Jimmy Graulus, Martine Vancauteren, Raadsleden

Afwezig: /

AGENDAPUNT:
Goedkeuring reglement Vlaamse subsidie Covid-19.

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN:
Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 78, tweede lid, 3°;
Gelet op het decreet van 19 juni 2020 tot het nemen van dringende maatregelen met betrekking tot de 
armoedebestrijding naar aanleiding van de COVID-19-pandemie waarmee de Vlaamse overheid de 
lokale besturen financieel wenst te versterken voor de bestrijding van lokale armoede als gevolg van de 
COVID-19-pandemie;
Gelet op het extra subsidiebedrag voor armoedebestrijding van 2 maal € 18.679,76 voor Herk-de-Stad 
waarin de eerste schijf voorziet in een algemene financiering (toegekend zonder bestedingsvoorwaarden) 
en de tweede schijf in een consumptiebudget voor kwetsbare huishoudens (toegekend met bijzondere 
bestedingsvoorwaarden);
Gelet op de verdelingscriteria voor het subsidiebudget, zijnde deels op basis van het aantal inwoners op 1 
januari 2019 en deels op basis van de volgende sociale maatstaven:
 *  het aantal personen met een verhoogde verzekerbaarheid (exclusief leefloon gerechtigden)
 *  het aantal kort geschoolde werkzoekenden met een werkloosheidsuitkeringsaanvraag
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 *  het gemiddeld aantal geboorten in een kansarm gezin over 3 jaar 
 *  het aantal sociale huurappartementen
 *  het gemiddeld aantal leefloon gerechtigden over 3 jaar
Gezien het decreet verplicht voorziet in een consumptiebudget dat via een trekkingsrecht dient 
aangevraagd te worden om lokale voucherbonnen te kunnen financieren;
Gelet op de uiterste aanvraagdatum van 30 september 2020 waarop het consumptiebudget kan 
aangevraagd worden bij het Agentschap voor Binnenlands bestuur, gestaafd met een gemeentebesluit;
Gelet op de beleids- en beheerscyclus;
Gelet  op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de Openbare Centra voor 
Maatschappelijk Welzijn;
Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn, artikelen 1 
en 57, §1;

Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017.
Gelet op 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;
Gelet op het ministerieel besluit van 30 juni 2020, en latere wijzigingen, houdende dringende 
maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken.
Gelet op 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.
Gezien de getroffen maatregelen door de overheid om de verspreiding van het coronavirus in te dammen, 
worden heel wat mensen geconfronteerd met een inkomensverlies;
Gezien heel wat mensen geen beroep kunnen doen op het systeem van tijdelijke werkloosheid en 
hierdoor zijn aangewezen op een leefloon of een inkomensvervangende uitkering dat een stuk lager is 
dan hun normale inkomsten;
Gezien de stijging van de prijs van een aantal basis consumptiegoederen dat resulteert in 
koopkrachtvermindering;
Gezien mensen met een laag inkomen vaak niet over een buffer beschikken om het inkomensverlies of de 
duurdere consumptiegoederen op te vangen en hierdoor snel in de financiële problemen komen;
Gelet op de doelstelling van het decreet om lokale besturen vanuit hun regierol inzake 
armoedebestrijding en het toekennen van sociale grondrechten, éénmalig financieel te versterken met het 
oog op directe financiële tegemoetkomingen en/of via trajectbegeleiding op maat voor kwetsbare 
huishoudens;
Gezien het decreet enerzijds voorziet in een algemene werkingssubsidie, zijnde € 18.679,76 euro voor 
Herk-de-Stad, waarvoor geen specifieke verantwoording vereist wordt, enkel een inschrijving in de 
BBC-jaarrekening onder de aparte code ABB-ARM-COR;
Gezien het decreet anderzijds voorziet in een consumptiebudget voor kwetsbare huishoudens dat via een 
trekkingsrecht dient aangevraagd te worden om daarmee lokale voucherbonnen te kunnen financieren 
voor kwetsbare gezinnen;
Gezien de voorwaarden om aanspraak te kunnen maken op dit consumptiebudget:
 * het lokaal bestuur dient tijdig een correcte en volledige aanvraag in
 * het lokaal bestuur beschikt over een bestaand of nieuw lokaal waardebonnensysteem, al dan niet in 
een specifiek samenwerkingsverband, zoals intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, 
welzijnsverenigingen, autonome gemeentebedrijven, enz.
 * het lokaal bestuur richt zich uitsluitend tot kwetsbare doelgroepen, die verkeren in financiële 
armoede of die ten gevolge van COVID-19 in financiële armoede dreigen terecht te komen
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Gezien de Vlaamse gemeenten of OCMW’s de afbakening van de kwetsbare doelgroepen en lokale 
handelszaken dienen te definiëren en motiveren op basis van de plaatselijke noden: 

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.

Naast een aantal uitkeringsgerechtigde categorieën zoals personen met een leefloon of gelijkgestelde 
steun, personen met een handicap (IVT) of met een inkomensgarantie voor ouderen of een 
gewaarborgd inkomen voor ouderen, kunnen ook mensen met een laag loon of een laag pensioen 
of personen die nu al aanvullende steun krijgen, in aanmerking komen.

Gezien het lokaal bestuur de waarde van de bonnen, de geldigheidsduur, de wijze van toekenning en 
het gebruik en de validering van de bonnen bepaalt. De bonnen moeten wel worden ingewisseld bij 
het lokale bestuur tussen 1 juni 2020 en 31 december 2021.
Gezien de verplichte aanvraagprocedure van dit consumptiebudget bij het Agentschap voor 
Binnenlands Bestuur :
 * Download het aanvraagformulier en benoem de identificatiegegevens van de aanvragende entiteit, het 
gevraagde subsidiebedrag, het gevraagde subsidiebedrag, de doelgroepen die worden begrepen onder 
“kwetsbare doelgroepen en een aantal kenmerken van het waardebonnensysteem (gemeenten en 
OCMW’s) of het voucher-systeem (VGC)
 * Voeg het besluit van het bevoegde beleidsorgaan toe inzake de besteding van et consumptiebudget
 * Een gemachtigd vertegenwoordiger van het lokaal bestuur (burgemeester, schepen of algemeen 
directeur) verstuurt het geheel uiterlijk op 30 september 2020 naar het 
coronasubsidielokalebesturen@vlaanderen.be;
Gezien voor het ontvangen van het saldo de Vlaamse gemeenten of OCMW’s ten laatste op 30 juni 
2022 de financiële en functionele verantwoording dienen in te dienen bij het Agentschap voor 
Binnenlands Bestuur, op basis van de digitale rapportering over de reguliere jaarrekeningen van de 
jaren 2020 en 2021. Ze koppelen de code ABB-BON-COR aan de desbetreffende actie(s). De functionele 
verantwoording bestaat uit een overzicht van het aantal toegekende waardebonnen per kwetsbare 
doelgroep. Die functionele verantwoording wordt opgenomen in de digitale rapportering, in de 
commentaarvelden bij de acties met de code ABB-BON-COR. De VGC dient zijn verantwoording ten 
laatste op 30 juni 2022 in onder de vorm van een eindverslag.
Gezien het voorstel om gebruik te maken van het systeem van de bestaande Herkse 
middenstandscheques, gezien dit een bestaand systeem is en een behoorlijk uitgebreide groep van 
deelnemende handelszaken, met een concrete doelgroepafbakening, vaste bedragen per gezinssituatie en 
een gebruikstermijn;
Overwegende dat het gebruik van middenstandscheques zal gebeuren onder voorwaarde dat de 
middenstandsraad in samenwerking met stadsbestuur het aantal deelnemende handelszaken op relatief 
korte termijn nog kan uitbreiden.
Gezien het voorstel om de middenstandscheques te verstrekken aan de afgebakende doelgroepen die 
heden of in de nabije toekomst in begeleiding zijn/komen binnen de OCMW-diensten;
Gelet op het ontwerpreglement inzake de toekenning en het gebruik van middenstandscheques ter 
ondersteuning van het consumptiebudget voor kwetsbare doelgroepen en van de lokale economie in 
bijlage;
Na beraadslaging;

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

BESLUIT:
Artikel 1.
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Goedkeuring van het bijgevoegde reglement inzake de toekenning en het gebruik van waarde- en/of 
consumptiebonnen ter ondersteuning van het consumptiebudget voor kwetsbare doelgroepen en van de 
lokale economie. 
Artikel 2.
Paragraaf 1
Akkoord te gaan om een aanvraag in te dienen voor ontvangst van het consumptiebudget 2020.
Paragraaf 2
De algemeen directeur de opdracht te geven uiterlijk 30 september 2020 een aanvraag in te dienen bij het 
Agentschap Binnenlands Bestuur.
Artikel 3.
Onderhavig raadsbesluit in toepassing van artikel 286 tot en met 288 en artikel 330 van het decreet lokaal 
bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen, mee te delen aan de Heer provinciegouverneur, 
terwijl een afschrift van dit besluit ter kennisgeving en uitvoering wordt overgemaakt aan de sociale 
dienst.

NAMENS DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN:
In opdracht:
algemeen directeur
w.g. Nathalie Creten

voorzitter
w.g. Lore Michiels
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