
 

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 

  

 

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OP 15 september 2020. 

 

AANWEZIG : 

voorzitter: Marcel De Vos 

burgemeester: Liesbeth Verstreken 

vast bureau: Danny Van de Velde, Marc De Cordt, Koen Paredaens, Olivier Rul, Michaël Heyvaert, 

Cindy Van Paesschen 

ocmw-raadsleden:  Katrien Schryvers, Jos van Dongen, Roel Van Elsacker, Jos Vekemans, Rita 

Laureyssens, Paul Van Wesenbeeck, Wouter Bollansée, Tom Sleeuwaert, Karin Verbiest, Charlotte 

Vercruyssen, Elke Sels, Bert Claessens, Emery Frijters, Griet Decock 

algemeen directeur: Kristof Janssens 

verontschuldigd : raadsleden Luc Kennis, Jan De Prins, Kitty Busschodts, Jan Van Melkebeek en 

Alex Verbergt  

De voorzitter opent de zitting om 0.24u 

Raadslid Katrien Schryvers verwijst naar het verslag van 25 augustus van de raad waarbij schepen 

Cindy Van Paesschen verklaarde dat de aanvraag ingediend is voor de subsidie van de Vlaamse 

middelen en dit zelfs voor het ontwerp van reglement werd ingediend op donderdag 13 augustus.  Het 

vast bureau besliste op 24 augustus de  aanvraag in te dienen, op 25 augustus werd door de schepen 

gezegd dat het is ingediend, terwijl de algemeen directeur beweert dat het op 31 augustus wel is 

voorbereid, maar nog niet ingediend. Het raadslid vindt het niet netjes dat de schepen zegt dat de 

aanvraag reeds gebeurd was en doet een oproep aan de schepen om correct en eerlijk te zijn. Het 

raadslid vraagt een correcte weergave in het verslag van wat de schepen heeft gezegd.   

Schepen Cindy Van Paesschen reageert dat zij een verkeerd woordgebruik heeft gehanteerd tijdens de 

raad van 25 augustus en verontschuldigt zich hiervoor. Vast staat dat het de afspraak was om deze 

middelen aan te vragen, maar wel de teksten van het besluit van de Vlaamse overheid nodig hadden 

om het correct te kunnen aanvragen. Het belangrijkste is dat de aanvraag tijdig wordt ingediend en 

dat de kwetsbare mensen de middelen krijgen.   

Punt A.1:  Kennisname van de opvolgingsrapportering van het meerjarenplan 2020-2025. 

Schepen Cindy Van Paesschen is blij dat het plan tijdig is klaar geraakt zoals door haar werd beloofd 

en werd gevraagd door raadslid Katrien Schryvers en overloopt de acht verschillende rubrieken van 

het plan, met telkens vermelding van de subsidiebron en de geplande aanwending. 

Raadslid Katrien Schryvers dankt voor het overzicht. Het raadslid benadrukt dat heel de 

gemeenteraad vragende partij is voor dit plan en ondersteunt de vraag van de schepen om de ocmw -

raad eerst te houden. Punten sociaal beleid zijn te belangrijk om na middernacht te bespreken, als er 

geen aandacht en tijd meer is. Wat voorligt is een verantwoording van de besteding, maar geen 

beleidsplan, er staan geen eigen initiatieven in.  Het zal formalistisch in orde zijn, maar het raadslid 

wenst een andere focus te leggen, met name: “halen we hiermee doelstelling om kwetsbare gezinnen te 

steunen en komen de middelen hen ten goede die de meeste nadelen van corona ondervinden?  Het is 

spijtig dat de sociale kruidenier werd gesloten en het is moeilijker om de kwetsbare gebruikers er 

terug naartoe te krijgen.  Het raadslid bekijkt de besteding vanuit de bril of de bedragen ten goede van 

de kwetsbare gezinnen komen.  Van de Vlaamse middelen worden er gebruikt voor de personeelsinzet, 

terwijl ook de federale middelen daar ook mogen voor gebruikt worden.  Natuurlijk zijn er extra taken 

voor dossiers, maar het raadslid had liever gezien dat de Vlaamse middelen op een andere manier 

gebruikt werden.  Ten aanzien van de Netzak en de week van de armoede wordt niet gespecifieerd op 

welke manier hier iets rond wordt georganiseerd dat de doelgroep ten goede komt. Vijf jaar de Netzak 

vieren is goed, maar deze middelen daartoe aanwenden is niet aangewezen.  Eind september bestaat 

de winkel vier jaar, de middelen moeten nu op korte termijn ingezet worden voor de meest kwetsbaren 

en in dit plan mist het raadslid de eigen initiatieven van de gemeente.  

 



Raadslid Wouter Bollansée vraagt of dit een werkdocument is of dit extern gepubliceerd wordt 

aangezien de opmaak van  de tekst niet eenvormig is. 

De CD&V-fractie antwoordt dat dit een werkdocument is. 

Raadslid Wouter Bollansée: “bij punt 3 Algemene steun Covid 19 lees ik bij doelgroep: ‘de persoon 

die zich in een moeilijke sociale situatie bevindt en een deel van zijn inkomsten en/of koopkracht heeft 

verloren als gevolg van COVID 19’. Is dit quasi dan niet bijna iedereen die nog actief bijdraagt aan 

het systeem? Bijna elke zelfstandige heeft verloren, iedereen die, al is het maar 1 dag technisch 

werkloos was, heeft ingeleverd,….Een moeilijke sociale situatie lijkt me snel door iedereen in te vullen 

want dit is zo vaag… Graag dus toelichting. Wat is bovendien het maximum per persoon, hoe keer je 

wie wat toe? Bij punt 7: Dit zal ik zo dadelijk bij agendapunt 5 bespreken. Bij punt 8 lees ik: 

Personeelsondersteuninng 0,3 VTE voor 15 maanden. Is dit bovenop de extra 0,7 VTE van het MJP 

20-25? Zo ja, wordt dit dan een contract bepaalde duur van 15 maanden voor 0,3 VTE?”. 

Schepen Cindy Van Paesschen antwoordt dat dit individueel wordt bekeken op basis van sociaal 

financieel onderzoek en een beslissing van het BCSD. De bijkomende 0.3 VTE is gekoppeld aan een 

andere halftijdse aanwerving. 

De raad voor maatschappelijk welzijn; 

Gelet op artikel 263 van het decreet lokaal bestuur; 

Gelet op artikel 29 van de beslissing van de Vlaamse regering van 30 maart 2018 over de beleids- en 

beheerscyclus van de lokale besturen; 

BESLUIT: 

Artikel 1:  

De raad voor maatschappelijk welzijn neemt akte van de opvolgingsrapportering over het 

meerjarenplan 2020-2025 van gemeente en ocmw Zoersel. 

Punt A.2:  Kennisname van het jaarverslag sociale dienst 2019 

Schepen Cindy Van Paesschen overloopt het jaarverslag van de sociale dienst en zal vragen om bij 

dergelijke punten de ocmw-raad te houden voorafgaand aan de gemeenteraad om er uitvoeriger bij 

stil te staan.  De dossiers leefloon vertonen een lichte stijging.  Artikel 60 contracten zijn enkel nog op 

de private markt inzetbaar.  Er zijn 29 huurtussenkomsten verleend en 23 huurwaarborgen.  Voor 10 

dossiers is er een tussenkomst in het verblijf in een woonzorgcentrum. Antwerpen neemt geen 

begrafeniskosten meer ten laste voor mensen ingeschreven op het adres van ZNA Joostens, die komen 

ten laste van Zoersel.  Verder overloopt de schepen de bezetting van het LOI, de dossiers 

arbeidstrajectbegeleiding, het vrijwilligerswerk, de evolutie van de dossiers schuldbemiddeling, de 

werking van het LAC en het OCR, het aantal maaltijden, de uren gezinszorg en aanvullende thuiszorg, 

de uren karweidienst, de ritten van de MMC en de pensioenaanvragen. 

Raadslid Jos van Dongen: “Pag. 3, tabel tussenkomsten verblijfskosten in woonzorgcentra: Deze tabel 

is niet specifiek genoeg. Men moet schatten wat de cijfers zijn. Daarom ontving ik graag deze 

gegevens in een cijfertabel, zodat kan vastgesteld worden hoeveel het OCMW juist heeft bijgedragen. 

Pag. 7, tabel bezetting gedurende voorbije jaar. Lijn onder deze tabel: bezettingsgraad 0,79% . Ik 

vermoed dat dit % teken hier niet op zijn plaats is. Pag. 15: Het aantal geleverde maaltijden daalt elk 

jaar sinds 2014. Wat is hier de verklaring voor? Andere leverancier, hogere prijs, andere 

verklaring?”. 

Schepen Cindy Van Paesschen antwoordt dat de vraag naar maaltijden afhangt van de populatie en 

de wens om zelf te koken van de mensen, maar zij zal dit bij de dienst nog verder navragen. 

Raadslid Katrien Schryvers verwijst naar de private aanbieders op de markt die er vroeger niet 

waren.  

Raadslid Paul Van Wesenbeeck uit zijn appreciatie voor het personeel van de sociale dienst en vraagt 

om dit over te maken.   

MOTIVERING 

Feiten en context 

Het jaarverslag van de diensten maatschappelijk welzijn en thuiszorg (2 diensten van de sociale 

dienst) geeft concrete cijfers en toelichting bij de werking van beide diensten.  

Het geeft de raadsleden een globaal overzicht van de belangrijkste cijfers en biedt ook  

achtergrondinformatie en vergelijkingsmateriaal van vorige jaren. 

Het jaarverslag 2019 werd gevalideerd door het vast bureau op 31 augustus 2020. 

Juridische grond 

- het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 78 over de bevoegdheden van de 

raad voor maatschappelijk welzijn 

BESLUIT: 



De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van het jaarverslag 2019 sociale dienstverlening. 

Punt A.3:  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. 

Raadslid Wouter Bollansée laat weten zijn achtergrond te hebben aangepast en vindt het leuk dat 

Emery Frijters de voorkeur geeft aan het logo van Vlaams Belang als achtergrond.  

MOTIVERING 

Feiten en context 

De artikelen 74 en 76 van het decreet lokaal bestuur stellen dat de raad voor maatschappelijk welzijn 

een huishoudelijk reglement vaststelt.  

Juridische grond: 

-  de artikelen 74 en 76 van het decreet lokaal bestuur 

- de raadsbeslissing van 21 mei 2019 houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de 

raad voor maatschappelijk welzijn 

Argumentatie: 

Tijdens deze legislatuur verlopen de raden niet altijd even efficiënt. Als gevolg hiervan duren de raden 

uitzonderlijk lang, wat de aanwezigheid van raadsleden bij de behandeling van alle agendapunten in 

het gedrang brengt. Om hieraan te verhelpen werd op 31 augustus 2020 een gemeenteraadscommissie 

gehouden waarbij een nieuw voorstel van huishoudelijk reglement besproken werd.  De opmerkingen, 

gegeven tijdens deze commissie, werden nog gedeeltelijk verwerkt in het voorstel dat nu voorligt. Met 

dit voorstel tot het opnemen van een aantal bijkomende bepalingen in het huishoudelijk reglement 

beogen we een efficiënter verloop zodat de zittingen van de raad binnen een redelijk tijdsbestek 

afgerond kunnen worden.  

BESLUIT met 13 stemmen voor (meerderheid) en 8 onthoudingen (CD&V, h-EERLIJK ZOERSEL en 

raadslid J. van Dongen) (raadslid W. Bollansée heeft niet gestemd) 

Artikel 1: 

De raadsbeslissing van 21 mei 2019 tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement voor de raad 

voor maatschappelijk welzijn wordt ingetrokken. 

Artikel 2: 

Het huishoudelijk reglement van de raad voor maatschappelijk welzijn, dat gehecht is aan dit besluit 

en er integraal deel van uitmaakt, wordt goedgekeurd. 

Artikel 3: 

Het huishoudelijk reglement van de raad voor maatschappelijk welzijn, dat gehecht is aan dit besluit 

en er integraal deel van uitmaakt, treedt in werking volgens de bepalingen van het decreet voor lokaal 

bestuur, met uitzondering van artikel 26.1 vijfde lid dat in werking treedt na de goedkeuring door de 

raad voor maatschappelijk welzijn van de deontologische code. 

Punt A.4:  Bespreking van een plan van aanpak hoe de Vlaamse en federale bijkomende middelen 

voor het beperken van de negatieve gevolgen van de coronacrisis voor kwetsbare doelgroepen 

hiervoor in Zoersel zullen worden ingezet. 

MOTIVERING 

Feiten en context 

De federale en Vlaamse overheden stellen diverse subsidies ter beschikking die door de lokale 

besturen kunnen worden aangewend om de negatieve effecten van de coronacrisis op kwetsbare 

doelgroepen, in deze context vooral mensen in armoede/mensen met een laag inkomen, te 

ondersteunen. 

Alles samen gaat het om substantiële bedragen, waarvan de uitgave uiteraard moet worden 

verantwoord, en die best goed overdacht worden aangewend. 

Juridische grond 

- decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 78 over de bevoegdheden van de 

raad voor maatschappelijk welzijn. 

BESLUIT 

Enig artikel: 

De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van het plan dat werd opgemaakt voor het 

aanwenden van de Vlaamse en federale subsidies die als doel hebben de negatieve effecten van de 

coronacrisis op kwetsbare doelgroepen (i.c. mensen in armoede) te beperken. 

Punt A.5:  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 

Schepen Cindy Van Paesschen licht toe. Zoersel kan deze subsidie aanvragen voor een bedrag van 

29.800 euro. Er werd gekozen om in Zoersel twee bestaande systemen te combineren: het systeem van 



de Zoerselcheque waarmee bij de aangesloten lokale handelaars kan worden gekocht, en de Z|pas. 

Inwoners met een gezinsinkomen dat ligt onder de Europese armoedegrens + € 200 per gezin, kunnen 

bij de dienst maatschappelijk welzijn deze kansenpas aanvragen. Het voorstel is dat inwoners met een 

Z|pas op drie momenten een pakket van vijf cheques ter waarde van € 10 per stuk kunnen bekomen: op 

1 oktober 2020, op 1 april 2021 en op 1 september 2021.  In totaal gaat het dan om maximum € 150 

per inwoner met een Z|pas. 

Raadslid Katrien Schryvers vernam via de pers al hoe het college deze subsidie wenst te besteden voor 

de doelgroep. Het reglement dat voorligt is echter niet nauwkeurig opgesteld. Artikel 2 omschrijft 

kwetsbare doelgroepen als de houder van een Zpas.  Maar kan iemand die bij de eerste uitreiking van 

cheques niet voldoet maar wel over een Zpas beschikt bij de tweede en derde uitreiking die dan wel 

nog bekomen? De fractie maakt verder bezwaar tegen de verplichting om eerst een aanvraag te doen, 

want de doelgroep heeft al een aanvraagprocedure voor de Zpas doorlopen, waarom moet dit 

opnieuw? Dit is tegen alle adviezen van armoedeorganisaties in en ook de hogere overheden stappen 

over naar automatische rechtentoekenning.  Daarom het amendement om de toekenning automatisch 

te doen aan alle houders van een Zpas. Een tweede amendement betreft de drie data van de 

toekenning, deze is te sterk gespreid, kwetsbare mensen hebben deze steun sneller nodig.  Tot slot het 

bedrag is lineair voor iedereen ongeacht de gezinssamenstelling, kind of volwassene. Dit is geen 

goede keuze, gericht armoedebeleid gaat uit van gedifferentieerde ondersteuning naargelang de 

gezinssituatie. Daarom het amendement om volgende bedragen toe te passen: alleenstaande 225 EUR, 

3 maal 75, samenwonende 195 EUR, 3maal 65, minderjarig kind 150 EUR, 3maal 50.  De 

meeruitgave berekend op het doorgegeven aantal Zpassers, met name 183: 38 alleenstaande maal 75 

= 2850; 76 maal 45 = 3420, en voor kinderen blijft het dezelfde uitgave. Die extra kosten blijven 

binnen de ruimte van de Vlaamse middelen zoals blijkt uit het plan ter besteding ervan. De gemeente 

hoeft dus zelfs niet bij te passen.  

Raadslid Wouter Bollansée: “Ik lees, 150 euro Zoerselcheques per Z-passer. Budget vanuit 

Vlaanderen  29800 euro. Opgevraagde cijfers leren ons echter dat de laatste jaren meer dan 300 

personen een Z-pas hadden of dus 45000 euro dat potentieel opgevraagd wordt. Van waar komt het 

mogelijk extra budget of hoopt de meerderheid opnieuw op een rapport van 1 op 3, conform de 

hinderpremies? Verder lees ik dat de 2de schijf pas op 1 april 2021 wordt uitgekeerd en de 3de schijf 

pas op 1 september 2021. Welke logische redenering zit daar achter?  Ik lees ook: ‘de koopkracht 

verhogen van huishoudens die omwille van de coronacrisis ernstig inkomensverlies leden en die zich 

daardoor in een noodsituatie bevinden”. Zoals het er hier staat zullen dus Z-passers die een pensioen 

krijgen of bv. een leefloon ontvangen geen aanspraak maken op deze cheques. Want zij hebben 

helemaal geen inkomensverlies. Is dit de bedoeling of is dit een toch wel stevige inhoudelijke fout? 

Jullie spreken ook over noodsituatie maar zouden de volgende schijven pas in april en september 2021 

uitkeren. Wat verstaan jullie eigenlijk onder noodsituatie gezien de ruime tijdstippen. We hebben 

samen met punt 4 een hele hoop ondersteuningen gezien. Maar als ik de doelgroepen bekijk gaat het 

vermoedelijk, zeer vaak, over niet werkende personen. M.a.w. mensen die financieel niet meer 

bijdragen aan het systeem. Ze hebben andere inkomens zoals pensioen, leefloon en dergelijke. Maar 

behoudens vergissing zijn deze inkomens helemaal niet getroffen door de corona-crisis. Diegene die er 

het meest van hebben ondervonden zijn bv. zelfstandigen, tweeverdieners die plots beiden technisch 

werkloos waren voor maanden, jonge werknemers die net een appartementje hadden gehuurd en plots 

30% loonverlies hadden… Maar deze doelgroep komt in jullie plan helemaal niet aan bod. Kan u mij 

dus verduidelijken hoe jullie beoogde doelgroep qua inkomen getroffen is? Wij hebben zelf ook een 

voorstel ter aanpassing van dit agendapunt wat wij heden dus indienen als amendement: “Iedere Z-

passer kan aanspraak maken op de cheques t.w.v. 150 euro uitgereikt in 3 schijven van 50 euro. 

Namelijk in oktober 2020, in december 2020 en in februari 2021. De cheques zullen worden uitgereikt 

wanneer de Z-passer tijdens die maand 2 uur heeft meegewerkt aan de Mooimakers-actie. Z-passers 

die omwille van fysieke beperkingen niet kunnen deelnemen kunnen alsnog de Zoerselcheques 

aanvragen en het BCSD kan alsnog beslissing maken tot uitreiking. Ik verklaar mij nader wat de 

voordelen zijn van dit amendement. Met dit initiatief stimuleren we de sociale en maatschappelijke 

cohesie (zeker na het wegvallen van de sociale functie van de Netzak), Zoersel wordt een properdere 

gemeente, er wordt gesensibiliseerd rond zwerfvuilproblematiek en het project ‘Mooimakers’ krijgt de 

nodige aandacht, mensen worden gesensibiliseerd rond het principe ‘voor wat hoort wat’, de cheques 

kunnen direct na de deelname worden uitgereikt.  Aansluitend maken we onze grote bedenkingen hoe 

dit dossier nu politiek wordt beslist om 1.30u. Hier wordt gestemd zonder kennis van cijfers waardoor 

er op 2 minuten meer dan 18000 euro meer wordt uitgegeven zonder de ja-stemmers dit eigenlijk 

weten of beseffen. Zo kunnen we niet aan politiek doen en we onthouden ons dan ook. Ter afronding 



doen we ook de oproep dat dit punt opnieuw op de agenda moet komen omdat dit punt de facto niet 

uitgevoerd kan worden zoals bedoeld is. Dit omdat de toelichting totaal een andere doelgroep beoogd 

dan wat de indiener wilde zeggen. Op deze manier worden, los van de verkeerde cijfers, 

gemeenteraadsleden totaal op het verkeerde been gezet wanneer een toelichting niet klopt met het 

agendapunt. Wij roepen dan ook op om in oktober opnieuw met een aangepast voorstel te komen en 

dit punt op dat moment in te trekken”. 

Raadslid Karin Verbiest vraagt een schorsing om 1.12u. 

De voorzitter heropent de zitting om 1.19u. 

Schepen Cindy Van Paesschen geeft aan het amendement rond de automatische toekenning mee goed 

te zullen keuren. 

Raadslid Wouter Bollansée wijst nogmaals op de budgettaire impact die niet duidelijk is omdat veel 

meer mensen nog een Zpas kunnen aanvragen dan dat er nu zijn. Het ging vorig jaar om 300 houders 

terwijl het er nu door corona minder zijn.  

Raadslid Katrien Schryvers kreeg van het diensthoofd het aantal 183 houders door.  

De burgemeester bevestigt dat de budgetten die er zijn zullen worden aangewend, zijn het meer 

aanvragen dan zal er krediet van ergens anders moeten verschuiven. 

Het amendement rond de automatische rechtentoekenning wordt voorgelegd en met 20 voor 

(meerderheid, CD&V en h-EERLIJK Zoersel) en 2 onthoudingen (Vlaams Belang) aanvaard. 

Amendement 2 rond data van toekenning wordt met 9 stemmen voor (CD&V, h-EERLIJK Zoersel en 

Vlaams Belang) en 13 tegen (meerderheid) verworpen.  

Amendement 3 rond de differentiatie van de bedragen naargelang de gezinstoestand wordt met 4 

stemmen voor (CD&V), 13 tegen (meerderheid) en 5 onthoudingen (h-EERLIJK Zoersel en Vlaams 

Belang) onthoudingen verworpen.  

Raadslid Wouter Bollansée vindt het een schande dat de juiste cijfers niet gekend zijn over het aantal 

te verwachten houders van een Zpas, zo is een ernstig debat niet mogelijk.  

Raadslid Katrien Schryvers vroeg de meest recente cijfers om de berekening te maken, zonder 

specificatie van de cijfers van de vorige jaren. De meerderheid is evengoed op deze cijfers verder 

gegaan. Het is haar voorstel om het niet aangewend saldo aan te wenden voor de differentiatie van de 

bedragen.  Als nu blijkt dat het over meer Zoerselaars gaat die recht hebben op 150 EUR dan hoopt 

het raadslid dat dit niet meer wordt teruggedraaid aangezien al aangekondigd. De fractie betreurt dat 

het bedrag niet wordt gedifferentieerd. 

Raadslid Wouter Bollansée maakt er de gemeenteraad op attent dat ook de schepen de e-mail van de 

dienst ontving met de aantallen van de vorige jaren.  

Juridisch kader  

- het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 78, tweede lid, 3° 

- het Ministerieel Besluit van 30 juni 2020, en latere wijzigingen, houdende dringende maatregelen 

om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken 

- Het besluit van de Vlaamse regering van 10 juli 2020 tot toekenning van een specifieke subsidie 

aan de Vlaamse gemeenten, OCMW’s en de Vlaamse Gemeenschapscommissie ter ondersteuning 

van het consumptiebudget voor kwetsbare doelgroepen.  

- Het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 17 juli 2014 inzake de invoering van een 

kansenpas die de toegankelijkheid verhoogt van het algemene vrijetijd - en zorgaanbod voor 

mensen met een sociale problematiek 

Feiten en context 

Het OCMW wenst in navolging van de Vlaamse middelen ter ondersteuning van het 

consumptiebudget van kwetsbare doelgroepen aan elke houder van de Z|pas op drie vaste momenten 

op 1 oktober 2020, 1 april 2021 en 1 september 2021 telkens voor 50 EUR (5x10 EUR) 

Zoerselcheques toe te kennen om: 

- enerzijds de koopkracht te versterken van huishoudens die omwille van de coronacrisis serieus 

inkomensverlies leden of die al met een laag inkomen moesten rondkomen en die zich daardoor 

in een noodsituatie bevinden, en 

- anderzijds lokale handelszaken en organisaties, die evenzeer door de coronacrisis sterk zijn 

getroffen, te steunen.  

Houders van een Z|pas  worden begrepen als behorend tot de kwetsbare doelgroep aangezien zij  een 

laag inkomen hebben met de hantering van de Europese armoedegrens plus 200 euro per gezin.  De 

kansenpas wordt na een jaarlijkse herziening van de inkomenssituatie al dan niet verlengd of opnieuw 

aangevraagd. 

De werkwijze en gebruik van de Zoerselcheque staat vermeld op de website van gemeente & ocmw 



Zoersel https://www.zoersel.be/wonen-en-omgeving/ondernemen/zoerselse-geschenkcheque . 

De Zoerselcheques kunnen besteed worden bij handelszaken of organisaties in de gemeente 

aangesloten bij het systeem van de Zoerselcheques . Dit zijn handelszaken, ondernemingen of 

organisaties die aldus geregistreerd staan in de Handelsgids van Zoersel.  

Financiële weerslag 

De geraamde uitgaven zullen worden ingeschreven in de eerstvolgende aanpassing van het 

meerjarenplan 2020-2025.  De registratie van de uitgaven gebeurt onder BDS 5, actieplan “We 

ondersteunen inwoners uit kansengroepen zodat hun kwetsbaarheid vermindert en ze een menswaardig 

bestaan kunnen uitbouwen” en de actie “A000396 “We verhogen het consumptiebudget van de 

houders van een Z|pas en steunen de lokale handelaars in de gemeente door de individuele toekenning 

aan elke houder van een pakket Zoerselcheques voor het einde van het jaar 2021 voor een totaal van 

€29.800”, met bijhorende raming R001287.   

BESLUIT met 13 stemmen voor (meerderheid) en 9 onthoudingen (CD&V, h-EERLIJK ZOERSEL en 

Vlaams Belang): 

Artikel 1 

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.  

Artikel 2 

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. 

Artikel 3 

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. 

Artikel 4 

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. 

Artikel 5 

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

Artikel 6 

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.  

Artikel 7 

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

aangesloten handelszaken of organisaties. 

Artikel 8 

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.  

Artikel 9 

Het OCMW kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de kwaliteit van de producten of diensten die 

werden geleverd na betaling met de waardebon, noch aangesproken worden tot voldoening van de 

rechten voorzien in de artikelen 1649bis-octies van het Burgerlijk Wetboek.   

Artikel 10 

In geval van betwistingen of discussies over de toepassing van het reglement neemt het vast bureau 

een gemotiveerde beslissing. 

Artikel 11 

https://www.zoersel.be/wonen-en-omgeving/ondernemen/zoerselse-geschenkcheque


Deze beslissing wordt kenbaar gemaakt op de gemeentelijke website. 

Artikel 12 

Het vast bureau is belast met de verdere uitvoering van deze beslissing. 

 

Raadslid Tom Sleeuwaert betreurt het dat er al vier vergaderingen geen kans was voor raadsleden om 

een vraag te stellen.  

De voorzitter besluit dat er geen tijd meer is voor vragen als het zo laat gemaakt wordt. 

Raadslid Tom Sleeuwaert doet de suggestie om geen documenten uit het bundel van de agenda meer 

toe te lichten door eruit voor te lezen, dit biedt geen extra info noch meerwaarde en is tijdverlies.  

Vragen stellen kan tegenwoordig alleen schriftelijk dit kan niet de bedoeling zijn.    

Schepen Cindy Van Paesschen hoopt dat het beter gaat met het nieuwe huishoudelijk reglement en 

belooft alle vragen schriftelijk te beantwoorden. 

 

Openstaande vragen na ocmw-raad van 15 september 2020 

 

Bij het punt over de kennisname van het jaarverslag sociale dienst 2019 

Hierbij de cijfertabel in verband met de tussenkomsten WZC waarbij het eerste cijfer de totale 
tussenkomst is en het onderste cijfer de bijdrage van de cliënten en onderhoudsplichtigen. 
  

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
224923,9 209300,3 111087,9 77043,74 142840,2 132491,5 161215,1 151878,3 181457,3 
162559,7 188231,3 137363,8 67667,96 96880,38 98818,29 155714,6 143259,4 172110,3 

 

Bij het punt over de bespreking van een plan van aanpak hoe de Vlaamse en federale bijkomende 

middelen voor het beperken van de negatieve gevolgen van de coronacrisis voor kwetsbare 

doelgroepen hiervoor in Zoersel zullen worden ingezet. 

Bij punt 2 lees ik ‘bestaansmiddelen van seizoensarbeiders…’ dan wordt er gerefereerd naar 

omzendbrieven. Kan u mij dit kort even toelichten en is dit in Zoersel aan de orde? Uiteenzetting over 

perenpluk bv. in april is me niet duidelijk. 

De omzendbrief meldde dat cliënten die werkten in de vitale sectoren van de land-, tuin- en bosbouw 

in de periode van 1 april 2020 tot 31 augustus 2020 een versoepeling kregen voor de berekening van 

het leefloon.  

Heel concreet mocht er geen rekening gehouden worden met de inkomsten verdiend in deze sector 

voor de berekening van het leefloon van cliënten die reeds voordien leefloon ontvingen.  

Wij hebben in Zoersel echter geen enkele cliënt gehad die in deze periode heeft gewerkt in de land- en 

tuinbouw en een leefloon ontving.  

  
Na afhandeling van de agenda sluit de voorzitter de zitting op woensdag 16 september om 1.45 uur . 

 

 

Kristof Janssens      Marcel De Vos 

algemeen directeur      voorzitter 

 

 


