Subsidiereglement ter ondersteuning van consumptiebudget voor
kwetsbare doelgroepen (goedgekeurd in de gemeenteraad van 16
november 2020)
DE RAAD,
 Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017;
 Gelet op de beslissing van de Vlaamse Regering van 10 juli 2020 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; en de lokale economie, die evenzeer sterk is getroffen door
de coronacrisis, via een krachtige lokale impuls versterken.
 Gelet op het feit dat het subsidiebedrag voor Berlare €27.015,85 bedraagt.
 Deze subsidie is bedoeld als een 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.
 De financiële ondersteuning is een financiële incentive voor de waarde van de bonnen. Indirecte
kosten en overheadkosten verbonden aan de uitgifte van de bonnen, zoals drukkosten,
personeelskosten, enz. komen niet in aanmerking voor subsidiëring.
 Het consumptiebudget kan besteed worden in lokale handelszaken, zoals kledingwinkels,
voedingswinkels, de horeca, winkels voor educatief schoolmateriaal, en bij organisaties voor
bijvoorbeeld culturele evenementen, vrijetijdsbesteding, enz.
 Het lokaal bestuur dient een afbakening te maken van de doelgroep op basis van de lokale noden.
 Gelet op het feit dat er reeds een corona-waardebonsysteem bestaat en het de uitdrukkelijke wens
van het bestuur is om dit tot blijvend cadeaubonsysteem verder te ontwikkelen en gelet op het feit
dat dit systeem na ombouw gebruikt kan worden om de consumptiebonnen te verdelen.
 Gelet op het feit dat de deelnemende lokale handelaars het systeem reeds gebruiken en kennen en
dat de geregistreerde handelaars ook integraal kunnen overgenomen worden voor het systeem
van het consumptiebudget.
 Gelet op het feit dat er zal onderzocht worden of Slaatje Praatje tijdelijk kan toegevoegd worden
als lokale handelaar, waarbij mensen die een toeleidingspas hebben ook aankopen kunnen doen
bij de sociale kruidenier met deze consumptiebonnen.
 Gelet op het bijgevoegde aanvraagformulier.
 Gelet op het overleg met dienst Citymarketing over de praktische uitrol van het systeem.
 Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 29 juni 2020 waarin werd beslist dat het coronawaardebonsysteem als een blijvend cadeaubonplatform dient te worden behouden.
 Gelet op de goedkeuring van het College voor Burgemeester en Schepenen van 25 september
2020 tot het indienen van de aanvraag voor het bekomen van de subsidie ter ondersteuning van
het consumptiebudget voor kwetsbare doelgroepen.
 Overwegende de mogelijkheid tot het aanvragen van een subsidiebedrag om enerzijds de
koopkracht van de meest kwetsbare doelgroepen te stimuleren en anderzijds de lokale handelaars
die ten gevolge van deze coronacrisis een moeilijke periode doormaken, te ondersteunen, is het
aangewezen deze subsidie aan te vragen en te gebruiken voor de hieronder beschreven
doelgroepen.
 Overwegende dat het bestaande cadeaubonnensysteem hiervoor kan gebruikt worden.

 Overwegende dat de deelnemende lokale handelaars het systeem reeds gebruiken en kennen en
dat de geregistreerde handelaars ook integraal kunnen overgenomen worden voor het systeem
van het consumptiebudget.
 Overwegende dat er zal onderzocht worden of Slaatje Praatje tijdelijk kan toegevoegd worden als
lokale handelaar, waarbij mensen die een toeleidingspas hebben ook aankopen kunnen doen bij de
sociale kruidenier met deze consumptiebonnen.
 Overwegende dat we voorstellen om volgende doelgroep af te bakenen:
 Mensen met een toekenning van een verhoogde tegemoetkoming binnen de
ziekteverzekering, aangezien het hierbij gaat om mensen met een laag inkomen. Deze lijst
van personen binnen Berlare kan opgevraagd worden aan KSZ. Het gaat om volgende
personen:
o het leefloon ingesteld bij de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke
integratie, of gelijkgestelde steun op voorwaarde dat hij deze daadwerkelijk heeft ontvangen
gedurende een ononderbroken periode van minstens drie volledige maanden
o de inkomensgarantie voor ouderen ingesteld bij de wet van 22 maart 2001
o het gewaarborgd inkomen voor bejaarden ingesteld bij de wet van 1 april 1969, alsook de
rechthebbende die het recht op de rentebijslag behoudt
o een tegemoetkoming die wordt toegekend aan een persoon met een handicap krachtens de
wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een
handicap
o het kind met een handicap waarvan de lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid van ten
minste 66 % is vastgesteld door een arts van de directie-generaal Personen met een
Handicap van de federale overheidsdienst Sociale Zekerheid
o het kind dat is ingeschreven in de hoedanigheid van gerechtigde niet-begeleide minderjarige
vreemdeling
o het kind dat is ingeschreven in de hoedanigheid van gerechtigde wees
o Standaard wordt rekening gehouden met het bruto belastbaar gezinsinkomen van het
jaar voordien. Bij aanvragen in 2020 is dit dus met het inkomen van 2019. Dat moet lager
zijn dan 19.335,92 euro, verhoogd met 3.579,60 euro per bijkomend gezinslid
 Mensen die een toegangspas hebben tot Slaatje Praatje (sociale kruidenier)
 Mensen binnen budgetbeheer
 Overwegende dat deze 3 lijsten zullen gefilterd worden, zodat mensen/gezinnen maar eenmaal in
de lijst voorkomen.
 Overwegende dat de begunstigden met recht op een verhoogde tegemoetkoming via een lijst uit
KSZ gehaald kunnen worden;
 Overwegende dat mensen met een toegangspas slaatje Praatje en mensen binnen budgetbeheer,
gekend zijn binnen de sociale dienst en deze lijsten dus ter beschikking zijn.
 Overwegende dat de waarde van de cadeaubon €10 bedraagt.
 Overwegende dat voorgesteld wordt om 1 bon per gezinslid (€10) toe te kennen.
 Overwegende dat de gerechtigden een brief ontvangen waarin vermeld wordt op hoeveel bonnen
ze recht hebben.
 Overwegende het advies van dienst citymarketing.
- Dit project kan uitgewerkt worden binnen het platform van de Berlaarse Cadeaubon, na
goedkeuring van het schepencollege op het blijvend gebruik van deze toepassing. Dit
collegepunt wordt momenteel voorbereid.
- Om niet te stigmatiseren en het voor de handelaars duidelijk te houden is het voorstel om
geen aparte corona-waardebonnen te maken, maar hiervoor gebruik te maken van de in te
voeren Berlaarse Cadeaubon in dezelfde coupures van 10 euro. De bonnen zullen partieel te
ontwaarden zijn.
- Na overleg met de hoofdmaatschappelijk werker voorzien we enkel in de aanlevering van de
fysieke cadeaubonnen (aantallen per coupure nog te bepalen) en wordt de bedeling via het
Sociaal Huis geregeld.
- Deze cadeaubonnen dienen apart geproduceerd te worden (zien er visueel wel hetzelfde uit)
met een geldigheid die binnen de subsidiedeadline van 31/12/2021 valt. Bij de gewone
cadeaubonnen wordt de geldigheid immers manueel geactiveerd bij verkoop. De kost voor
productie komt op 0,225 euro per stuk (exclusief btw) voor een bon op Amerikaans formaat
op 350 gram papier enkel bedrukt en gepersonaliseerd op de voorzijde. Deze productiekost,
net als de kost voor het opsturen, kan niet in deze subsidie ingebracht worden.
 Gehoord de toelichting zoals opgenomen in het zittingsverslag.
BESLUIT:

Unaniem
1 afwezig Verdurmen Angélique, raadslid

ART. 1
het voorstel tot reglement van de subsidie ter ondersteuning van het consumptiebudget voor
kwetsbare doelgroepen goed te keuren
ART. 2
De doelgroep als volgt af te bakenen:
 Mensen met een toekenning van een verhoogde tegemoetkoming binnen de ziekteverzekering,
aangezien het hierbij gaat om mensen met een laag inkomen. Deze lijst van personen binnen
Berlare kan opgevraagd worden aan KSZ. Het gaat om volgende personen:
o het leefloon ingesteld bij de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke
integratie, of gelijkgestelde steun op voorwaarde dat hij deze daadwerkelijk heeft ontvangen
gedurende een ononderbroken periode van minstens drie volledige maanden
o de inkomensgarantie voor ouderen ingesteld bij de wet van 22 maart 2001
o het gewaarborgd inkomen voor bejaarden ingesteld bij de wet van 1 april 1969, alsook de
rechthebbende die het recht op de rentebijslag behoudt
o een tegemoetkoming die wordt toegekend aan een persoon met een handicap krachtens de
wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een
handicap
o het kind met een handicap waarvan de lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid van ten
minste 66 % is vastgesteld door een arts van de directie-generaal Personen met een
Handicap van de federale overheidsdienst Sociale Zekerheid
o het kind dat is ingeschreven in de hoedanigheid van gerechtigde niet-begeleide minderjarige
vreemdeling
o het kind dat is ingeschreven in de hoedanigheid van gerechtigde wees
o Standaard wordt rekening gehouden met het bruto belastbaar gezinsinkomen van het
jaar voordien. Bij aanvragen in 2020 is dit dus met het inkomen van 2019. Dat moet lager
zijn dan 19.335,92 euro, verhoogd met 3.579,60 euro per bijkomend gezinslid
 Mensen die een toegangspas hebben tot Slaatje Praatje (sociale kruidenier)
 Mensen binnen budgetbeheer.
ART. 3
gebruik te maken van het blijvend cadeaubonsysteem binnen Berlare.
ART. 4
de waardebonnen die verleend worden in kader van de subsidie kunnen gebruikt worden bij alle
deelnemende handelaars van de Berlaarse cadeaubon.
ART. 5
Het bedrag van de consumptiebonnen per gerechtigd gezinslid vast te leggen op €10.
ART. 6
de productiekosten voor de consumptiebonnen op te nemen in de begroting eens het aantal gekend
is.
ART. 7
een aanvraag te richten naar KSZ tot het verkrijgen van lijst met personennamen die in Berlare het
statuut VT hebben op datum van 01/01/2020.
ART. 8
Dit besluit samen op te sturen naar ABB.
ART. 9
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven conform de bepalingen van het decreet lokaal
bestuur.
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