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GOEDKEURING REGLEMENT WAARDEBONNEN LOKALE ECONOMIE VOOR KWETSBARE 
DOELGROEPEN

Gelet op artikel 57 van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de OCMW’s;

Gelet op het decreet betreffende het lokaal bestuur van 22 december 2017 dat de werking van de gemeenten en 
de OCMW's bepaalt en integreert;

Gelet op de omzendbrief betreffende het lokaal sociaal beleid van 9 februari 2018;

Gelet op het ministerieel besluit van 18 maart 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 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; 

Overwegende dat de Vlaamse overheid aan lokale besturen subsidies geeft om een systeem van waardebonnen 
lokale economie uit te werken.

Overwegende dat de Vlaamse overheid volgende doelen wil bereiken:

1) de lokale handelaars ondersteunen

2) kwetsbare doelgroepen ondersteunen gezien zij de meeste financiële problemen ondervinden n.a.v. de 
coronacrisis zoals daling van het inkomen door tijdelijke werkloosheid, stijgende kostprijs levensmiddelen, enz..

Overwegende dat Koksijde van Vlaanderen een subsidie van € 38.562,15 krijgt om waardebonnen te verdelen aan 
de kwetsbare doelgroep.

Overwegende dat Koksijde een subsidie-aanvraag moet indienen bij de Vlaamse overheid vóór 30 september 2020;

Er dient een reglement te worden opgemaakt, die ook moet goedgekeurd worden in de eerstvolgende 
gemeenteraad en dit moet vóór 31/10/2020 bezorgd te worden aan Vlaanderen.

Overwegende dat de dienst lokale economie hiervoor samen met het sociaal huis een voorstel van reglement heeft 
uitgewerkt;

Overwegende het gunstig advies van het vast bureau;

BESLUIT: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Art. 1:  De Raad voor Maatschappelijk Welzijn keurt het reglement 'Reglement inzake de toekenning en het gebruik 
van waardebonnen ter ondersteuning van het consumptiebudget voor kwetsbare doelgroepen en van de lokale 
economie', zoals in bijlage gevoegd, goed.
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