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Uittreksel 
 
Raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 28 oktober 2020 
 
AANWEZIG: Bram Wouters, algemeen directeur 

Steven Coppens, voorzitter 
Tim Vandenput, burgemeester 
Joris Pijpen, Marc Vanderlinden, Pieter Muyldermans, Annelies Vanderlinden 
en Joy Sergeys, schepenen 
Patrick Demaerschalk, Sylvie Gahy, Alain Borreman, Luc Meganck, Julie 
Bollue, Jo Portois, Julie Delwick, Caroline Lagrange, Véronique Desmet, 
Timothy Rowies, Kenny Verbeeck, Youri Vandervaeren en Eva De Bleeker, 
raadsleden 
 

VERONTSCHULDIGD: Marijke Belsack, raadslid 
 

 
SOCIALE DIENST. SUBSIDIEREGLEMENTEN WAARDEBONNEN. BESLUIT. 
 
Verantwoordelijke ambtenaar: Véronique Collart 
Bevoegd lid van het college: Annelies Vanderlinden 
 

Voorgeschiedenis 

 
• 14 september 2020: besluit van het vast bureau inzake de toelage ter 

ondersteuning van het consumptiebudget van kwetsbare doelgroepen. Voorlegging 
van projectfiche 207. 

• 28 september 2020: besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn inzake de 
toelage ter ondersteuning van het consumptiebudget van kwetsbare doelgroepen.  

• 29 september 2020: indienen van de aanvraag tot het trekkingsrecht van 15.976,88 
euro bij ABB. 

• 12 oktober 2020: besluit van het vast bureau tot agenderen van de 
subsidiereglementen, als uitvoering van een ondersteuning van het 
consumptiebudget van kwetsbare doelgroepen, voor de raad voor maatschappelijk 
welzijn van 28 oktober 2020. 

 
Feiten en context 

 
Algemeen - historiek. 
De Vlaamse Regering besliste op 10 juli om aan de gemeenten en OCMW's en de Vlaamse 
Gemeenschapscommissie in 2020 een subsidie van 15 miljoen euro toe te kennen ter 
ondersteuning van het consumptiebudget voor kwetsbare doelgroepen. 
 
De raad voor maatschappelijk welzijn besliste op 28 september 2020 het trekkingsrecht 
voor Hoeilaart, zijnde 15.976,88 euro, op te vragen. Er werd tevens een beslissing 
genomen over definiëring en motivering van enerzijds de kwetsbare doelgroepen en 
anderzijds de lokale handelszaken waar de waardebonnen zouden gebruikt kunnen 
worden. 
 
Er werd gekozen om niet met 1 globale waardebon te werken, maar om 4 aparte projecten 
te lanceren, met elk een eigen waardebon.  
 
Het betreft: apotheekbon, ViTeSbon, verzorgingsbon en vrijetijdsbon.  
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Aangezien de doelgroepafbakening, de timing en waarde van de bonnen verschillen per 
project, worden er 4 aparte subsidiereglementen voorgelegd.  
 
De subsidiereglementen dienen te worden goedgekeurd door de raad voor 
maatschappelijk welzijn en uiterlijk op 31 oktober 2020 zijn ingediend bij ABB, ter 
aanvulling van het voorgaande raadsbesluit. 
 
Juridische gronden 

 

• Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van een specifieke subsidie aan de 
Vlaamse gemeenten, OCMW's en de Vlaamse Gemeenschapscommissie ter 
ondersteuning van het consumptiebudget voor kwetsbare doelgroepen.  

 
Advies 

 
/ 
 
Argumentatie 

 
De kenmerken van de waardebonnen en de doelafbakening per bon zijn uitgewerkt in de 
subsidiereglementen. 
 
Financieel advies 

 

Financiële 
gevolgen voorzien 

Actie: 2020/A-4.1.4 
AR: 740900 - BI: 0900-21 
IP-GEEN 

15.976,88 euro 

 
BESLUIT: eenparig aangenomen 

 
Enig artikel  
De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de subsidiereglementen over de apotheekbon, 
de ViTeSbon, de verzorgingsbon en de vrijetijdsbon goed. 
 
 
Uittreksel voor 
 

sociale dienst; ABB 
 
 
 
Namens de raad voor maatschappelijk welzijn, 

get. Bram Wouters 
Algemeen directeur 

get. Steven Coppens 
Voorzitter 

 
Voor eensluidend afschrift 
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