
Bekendmaking besluiten ocmw-raad van 15 september 2020 

 

 

OPENBARE ZITTING 

1. Intrekking van de beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van 21 mei 2019 

tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement en goedkeuring van het huishoudelijk 

reglement. 

Het huishoudelijk reglement van de raad voor maatschappelijk welzijn, goedgekeurd op 21 

mei 2019 wordt ingetrokken en een nieuw huishoudelijk reglement wordt goedgekeurd. 

Artikel 26.1 vijfde lid zal echter pas in werking treden na de goedkeuring van de 

deontologische code door de raad voor maatschappelijk welzijn. 

 

2. Goedkeuring van een reglement inzake de toekenning en het gebruik van waardebonnen 

ter ondersteuning van het consumptiebudget voor kwetsbare doelgroepen en van de lokale 

economie 

Naar aanleiding van de coronacrisis kent het OCMW Zoerselcheques voor een maximale 

waarde van 150 EUR toe aan houders van de Z|pas ter ondersteuning van het 

consumptiebudget voor kwetsbare doelgroepen en van de lokale economie. 

Onder kwetsbare doelgroepen worden begrepen de inwoners die op het moment van 

toekenning een geldige Z|pas hebben.  

Onder lokale handelszaken of organisaties worden begrepen: handelszaken, ondernemingen 

of organisaties die aangesloten zijn bij het systeem van de Zoerselcheque en zich als 

dusdanig hebben geregistreerd in de Zoerselse handelsgids. 

De in het kader van dit reglement verstrekte Zoerselcheque heeft een waarde van 10 EUR.   

Elke houder van een  Z|pas bekomt op drie vaste data een pakket van telkens vijf 

Zoerselcheques van 10 EUR: op 1 oktober 2020, op 1 april 2021 en op 1 september 2021. 

De bon is inwisselbaar aan toonder voor de tegenwaarde van de gedane aankopen van 

goederen of diensten. Hij is niet inwisselbaar voor contanten of een ander betaalmiddel, 

zelfs niet gedeeltelijk, noch bij het OCMW, noch bij de aangesloten handelszaken of 

organisaties. De aangesloten handelszaak of organisatie mag geen contanten teruggeven, 

indien de waarde van het aangekochte product of de verstrekte dienst lager zou zijn dan de 

waarde van de bon.  

De waardebon dient in één keer volledig gebruikt te worden en kan niet gebruikt worden 

voor verschillende aankopen bij verschillende aangesloten handelszaken of organisaties. 

De waardebon wordt niet vervangen in geval van verlies, diefstal of beschadiging. 

De waardebonnen worden automatisch toegekend aan de houders van een Z|pas. De 

verdeling zal gebeuren via afhaling in het administratief centrum. De bonnen kunnen niet 

worden verkocht aan derden.  

Het OCMW draagt alle kosten voor deze actie en er worden geen kosten aangerekend aan de 

aangesloten handelszaken of organisaties. 

Het OCMW vergoedt de gemeente voor de aankoop van het noodzakelijk aantal cheques. 

Deze aankoop zal gebeuren in 3 keer, telkens rond de toekenningsdatum van de cheques. De 

handelszaak biedt nadien de Zoerselcheque aan bij de gemeente die de tegenwaarde dan 

uitbetaalt op het opgegeven bankrekeningnummer.  

 


