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Goedkeuring reglement inzake de toekenning en het gebruik van waardebonnen 
ter ondersteuning van het consumptiebudget voor kwetsbare doelgroepen en 
van de lokale economie.

Regelgeving
Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017.
Het Ministerieel Besluit van 30 juni, en latere wijzigingen, houdende dringende 
maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVD-19 te beperken.
Het besluit van de Vlaamse Regering van 10 juli 2020 tot toekenning van een specifieke 
subsidie aan de Vlaamse gemeente, OCMW's en de Vlaamse Gemeenschapscommissie ter 
ondersteuning van het consumptiebudget voor kwetsbare doelgroepen.

Feiten, context en argumentatie
Het OCMW van Brakel wenst aan elke meerderjarige inwoner die behoort tot een 
kwetsbare doelgroep 4 of 2 waardebonnen te geven om:
- enerzijds de koopkracht te versterken van huishoudens die omwille van de coronacrisis 
serieus inkomensverlies leden of dien 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.
Onder kwetsbare groepen wordt begrepen: alleenstaande ouders met kinderen tot en 
met 21 jaar, waarvan het inkomen lager is dan de Europese armoedegrens, zoals 
vastgesteld door Statbel.
In geval van co-ouderschap zullen de waardebonnen verdeeld worden over beide ouders 
( 2 x 2 waardebonnen ), voor zover beide ouders in Brakel wonen. Woont slechts 1 ouder 
in Brakel in het geval van co-ouderschap, dan krijgt deze 2 waardebonnen.
Elke waardebon heeft een waarde van € 25,00 en een geldigheidsduur van zes maanden.
De waardebon kan besteed worden bij handelszaken of organisaties. Dit zijn handelaars, 
ondernemingen of organisaties die ingeschreven zijn in de kruispuntbank voor 
ondernemingen met vestiging op het grondgebied van de gemeente.
Het OCMW acht het wenselijk een 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.



De reden waarom er wordt gekozen voor bovenvermelde doelgroep is, omdat omwille 
van de coronapandemie heel wat mensen worden geconfronteerd met inkomensverlies.
Personen die geen beroep kunnen doen op het stelsel van tijdelijke werkloosheid, vallen 
terug op een leefloon of een inkomensvervangende tegemoetkoming.
Bovendien beschikken mensen met een laag inkomen, niet vaak over een buffer om dit 
inkomensverlies op te vangen en kunnen daardoor in financiële moeilijkheden komen, 
waarbij essentiële uitgaven zoals voor wonen, voeding en verzorgingsproducten in het 
gedrang komen.
Verder is het zo dat de gemeente / het OCMW van Brakel inzet op de strijd tegen 
armoede, inzonderheid kinderarmoede, zoals ook blijkt uit de doelstellingen in het 
meerjarenplan 2020-2025 van de gemeente / OCMW Brakel.
Tot slot heeft ook de lokale economie nog steeds te lijden onder de maatregelen die 
werden genomen naar aanleiding van corona. Door aan te sluiten bij deze actie, wordt 
gestimuleerd om ook bij de lokale handelaren en organisaties langs te gaan om 
producten aan te kopen.
De geraamde uitgaven zullen worden ingeschreven in de eerstvolgende aanpassing van 
het meerjarenplan 2020-2025.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Besluit
Artikel 1
De OCMW-Raad keurt het bijgevoegde reglement inzake de toekenning en het gebruik 
van waardebonnen ter ondersteuning van het consumptiebudget voor kwetsbare 
doelgroepen en van de lokale economie, goed.
Artikel 2
Het Vast Bureau is belast met de uitvoering van deze beslissing.
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