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De Gemeenteraad,

Dagorde: Reglement ingevolge de coronacrisis - aanpassing m.b.t de
ondersteuning van kwetsbare doelgroepen.

Motiverinq
Feiten en context
De Vlaamse Regering besliste 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 en de lokale economie, die evenzeer sterk is getroffen door
de coronacrisis, via een krachtige lokale impuls versterken.
Het maximale subsidiebedrag dat OCMW Zuienkerke hiervoor kan opnemen bedraagt
3.322,84€:
In het vast bureau van 27/07/2020 was er een principieel akkoord dat het OCMW Zuienkerke
in samenwerking met de gemeente Zuienkerke een aanvraag zal indienen voor deze
subsidie.
In het vast bureau van 17/08/2020 werd beslist om hiervoor gebruik te maken van het
systeem van de "Zuienkerkebonnen", ingevoerd bij gemeenteraadsbesluit van 25 juni 2020.
Artikel 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 10/07/2020 bepaalt dat het om een
lokaal waardebonnènsysteem moet gaan. Het toekennen van de zogenaamde
"Zuienkerkebonnen" aan de gedefinieerde doelgroepen komt tegemoet aan de tweeledige
doelstelling van het bovengenoemd besluit van de Vlaamse Regering om de koopkracht van
huishoudens en de lokale economie te versterken.
Er werden 2 doelgroepen afgebakend en gedefinieerd:
Een eerste kwetsbare doelgroep is 'inwoners van Zuienkerke die een leefloon of
gelijkgestelde steun ontvangen'
Een tweede kwetsbare doelgroep wensen we ruimer te definiëren als 'inwoners die bij het
OCMW gekend zijn omwille van financiële moeilijkheden'.
Het vast bureau besliste om aan personen uit de hierboven gedefinieerde doelgroepen 12
extra waardebonnen ter waarde van € 10,- toe te kennen per gezin, dit na goedkeuring van
de aanvraag door de Vlaamse overheid.
Het aantal personen uit de doelgroepen wordt geschat op ongeveer een 30-tal personen die
de extra steun zouden kunnen ontvangen. Dit komt neer op 360 extra waardebonnen.
Besluit
Met eenparigheid van stemmen
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Enig artikel
Het goedgekeurde "Reglement inzake toekenning en gebruik waardebon ter ondersteuning
van de lokale economie ingevolge de coronacrisis" als volgt aan te passen:
bij artikel 5 de volgende paragraaf toegevoegd:
"Inwoners van Zuienkerke die behoren tot de volgende kwetsbare doelgroepen: 'personen
die een leefloon of gelijkgestelde steun ontvangen' en 'personen die bij het OCMW gekend
zijn omwille van financiële moeilijkheden', ontvangen 12 extra waardebonnen van 10€ per
gezin."
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De Algemeen Directeur
F. Goethals

De Voorzitter
G. Quintens
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