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Reglement inzake toekenning en gebruik #2820solidair-cheque ter
ondersteuning van de lokale economie: Goedkeuring
De raad,
In besloten zitting vergaderd.
Samenvatting
Dit punt werd geagendeerd op vraag van de fracties BR30, CD&V, Open VLD en NV-A:
Op 12/03/2020 nam de Nationale Veiligheidsraad een aantal dringende maatregelen om de
verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken. Voor veel Bonheidense handelaars,
bedrijven of vrije beroepers betekende dit zij hun bedrijvigheid volledig moesten opschorten of
minstens aanzienlijk moesten terugschroeven gedurende een periode van minstens 4 weken in de
periode maart/april 2020. Bonheidense ondernemingen toonden zich echter creatief en verschillende
initiatieven inzake huis-aan-huisbedeling of afhaal worden uit de grond gestampt.
Ondanks dat is het voor veel Bonheidense handelaars, bedrijven of vrije beroepers momenteel een
zeer moeilijke tijd en het gemeentebestuur heeft een voorstel uitgewerkt waarin het solidair, samen
met de inwoners, een hefboom creëert voor de lokale economie, en dit via de zgn. "#2820solidaircheque'.
Het principe is heel eenvoudig:
 de inwoner koopt een #2820solidair-cheque met een nominaal bedrag van € 10,00, maar
betaalt hiervoor slechts € 7,50
 de gemeente stort dit nominale bedrag van € 10,00 op rekening van de deelnemende
handelaar, bedrijf of vrij beroep.
Voorgeschiedenis
 18/03/2020: Ministerieel besluit en latere wijzigingen, houdende dringende
maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken
 07/05/2020: Brainstormsessie met Wim Slaets (voorzitter raad lokale economie) en
Guido Hendrickx (secretaris raad lokale economie), voor het college: Lode Van
Looy, Bart Vanmarcke, Frans Uytterhoeven, voor de administratie: Ingrid Vermeulen,
Isabelle Siebens.
 19/05/2020: Gesprek college van burgemeester en schepenen met alle fractieleiders

 21/05/2020: mail van de NV-A-fractie ivm de #2820solidair cheque.
 21/05/2020: mail van de Groen-fractie ivm de #2820solidair cheque.
Feiten en context
Op 12/03/2020 nam de Nationale Veiligheidsraad een aantal dringende maatregelen om de
verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken. Voor veel Bonheidense
handelaars, bedrijven of vrije beroepers betekende dit zij hun bedrijvigheid volledig moesten
opschorten of minstens aanzienlijk moesten terugschroeven gedurende een periode van
minstens 4 weken in de periode maart/april 2020. Bonheidense ondernemingen toonden zich
echter creatief en verschillende initiatieven inzake huis-aan-huisbedeling of afhaal worden uit
de grond gestampt.
Ondanks dat is het voor veel Bonheidense handelaars, bedrijven of vrije beroepers
momenteel een zeer moeilijke tijd en het gemeentebestuur heeft een voorstel uitgewerkt
waarin het solidair, samen met de inwoners, een hefboom creëert voor de lokale economie,
en dit via de zgn. "#2820solidair-cheque'.
Het principe is heel eenvoudig:
 de inwoner koopt een #2820solidair-cheque met een nominaal bedrag van € 10,00,
maar betaalt hiervoor slechts € 7,50
 de gemeente stort dit nominale bedrag van € 10,00 op rekening van de deelnemende
handelaar, bedrijf of vrij beroep.
Juridische grond
 Het Decreet over het lokaal bestuur
 Het ministerieel besluit van 18/03/2020, en latere wijzigingen, houdende dringende
maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken.
Bijzonderheden bij de besluitvorming
De N-VA-fractie amendeert volgende 8 punten:
1. Naast aankoopbons van 7,5 euro (10 euro waarde) eveneens aankoopbons van 3,5
euro ( 5 euro waarde)te voorzien
2. De geldigheid van de aankoopbon te beperken tot 30 september 2020
3. Naast de aankoopbon voor elke gezin 2 gratis solidariteitsbons van 5 euro te
voorzien en te verdelen
4. De marktkramers die een vaste plaats hebben op de woensdagmarkt te Bonheiden
mee op te nemen in de uitnodiging van de getroffen handelaars
5. De burgers de kans te geven om de aankoopbon weg te schenken aan een
aangeduide persoon als cadeaubon
6. De burgers de kans te geven om de aangekochte aankoopbon weg te schenken aan
het OCMW die ze kan verdelen aan de minstbedeelden van onze gemeenten.
7. De inschrijvingstermijn voor de handelaars te verlengen tot 30 juni 2020
8. Maandelijkse evaluatie van de cijfers.
De zitting wordt geschorst van 21.35 u. tot 22.05 u.
Stemming punt 1: Met 6 stemmen voor (Guido Vaganée, Karolien Huibers, Wim Van der
Donckt, Geert Teughels, Karl Theerens en Marcel Claes), 13 stemmen tegen (Frans
Uytterhoeven, Luc De Weerdt, Yves Goovaerts, Lode Van Looy, Mieke Van den Brande,
Eddy Michiels, Hilde Smets, Hilde Schueremans, Daan Versonnen, Bart Vanmarcke, Rudi

Withaegels, Pascal Vercammen en Julie De Clerck) en 4 onthoudingen (Jan Fonderie, Barbara
Maes, Annick Van den Broeck, Charlotte Pittevils), wordt het amendement verworpen.
Stemming punt 2: Met 10 stemmen voor (Jan Fonderie, Guido Vaganée, Karolien Huibers,
Barbara Maes, Annick Van den Broeck, Wim Van der Donckt, Geert Teughels, Charlotte
Pittevils, Karl Theerens en Marcel Claes) en 13 stemmen tegen (Frans Uytterhoeven, Luc De
Weerdt, Yves Goovaerts, Lode Van Looy, Mieke Van den Brande, Eddy Michiels, Hilde
Smets, Hilde Schueremans, Daan Versonnen, Bart Vanmarcke, Rudi Withaegels, Pascal
Vercammen en Julie De Clerck), wordt het amendement verworpen.
Stemming punt 3: Met 6 stemmen voor (Guido Vaganée, Karolien Huibers, Wim Van der
Donckt, Geert Teughels, Karl Theerens en Marcel Claes), 13 stemmen tegen (Frans
Uytterhoeven, Luc De Weerdt, Yves Goovaerts, Lode Van Looy, Mieke Van den Brande,
Eddy Michiels, Hilde Smets, Hilde Schueremans, Daan Versonnen, Bart Vanmarcke, Rudi
Withaegels, Pascal Vercammen en Julie De Clerck) en 4 onthoudingen (Jan Fonderie, Barbara
Maes, Annick Van den Broeck, Charlotte Pittevils), wordt het amendement verworpen.
Stemming punt 4: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
De meerderheid stelt een wijziging voor aan het 5de amendement: Schrapping van "aan een
aangeduide persoon". Het gewijzigde amendement wordt met eenparigheid van stemmen
goedgekeurd.
Stemming punt 6: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
De meerderheid stelt een wijziging voor aan het 7de amendement: De verlenging van de
inschrijvingstermijn voor handelaars te beperken tot 10 juni 2020. Het gewijzigde
amendement wordt met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.
De meerderheid stelt een wijziging voor aan het 8ste amendement: In plaats van een
maandelijkse evaluatie van de cijfers, een rapportage op de gemeenteraad van september
2020. Het gewijzigde amendement wordt met 17 stemmen voor (Frans Uytterhoeven, Jan
Fonderie, Luc De Weerdt, Yves Goovaerts, Lode Van Looy, Mieke Van den Brande, Eddy
Michiels, Barbara Maes, Annick Van den Broeck, Hilde Smets, Hilde Schueremans, Daan
Versonnen, Bart Vanmarcke, Rudi Withaegels, Pascal Vercammen, Charlotte Pittevils en Julie
De Clerck) en 6 stemmen tegen (Guido Vaganée, Karolien Huibers, Wim Van der Donckt,
Geert Teughels, Karl Theerens en Marcel Claes) goedgekeurd.
De meerderheid stelt een bijkomende amendement voor, als volgt: Iedere inwoner van
Bonheiden kan tussen 10/06/2020 en 30/09/2020 een #2820solidair-cheque aankopen. Dit
bijkomende amendement wordt met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.
Financiële gevolgen
Er worden 30.000 #2820solidair-cheques uitgegeven met een nominale waarde van € 10,00,
dus een totale injectie in de lokale economie van € 300.000.
De inwoners van de gemeente kunnen deze 30.000 #2820solidair-cheques aankopen aan het
bedrag van € 7,50 dus voor een totaal bedrag van € 225.000.
De maximale kost voorde gemeente Bonheiden wordt hierdoor vastgelegd op € 75.000. Dit
uiteraard als alle #2820solidair-cheques worden verkocht.
Hiervoor zijn voldoende middelen in het zgn. Corona-fonds dat het gemeentebestuur heeft
opgericht om alle kosten op te vangen die verband houden met deze pandemie en dit door
intern kredieten te verschuiven.
Stemming
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Besluit:
Artikel 1 - Keurt het reglement #2820solidair-cheque goed:
1. Iedere Bonheidense handelaar, bedrijf of vrije beroeper, of iedere regelmatige
marktkramer op de Bonheidense woensdagmarkt, die als gevolg van de
federale COVID19-maatregelen zijn/haar bedrijvigheid volledig moest
opschorten of minstens aanzienlijk moest terugschroeven gedurende een
periode van minstens 4 weken in de periode maart/april 2020, komt in
aanmerking voor opname in de lijst van #2820solidair-cheque-genieters.
2. Om opgenomen te worden in de lijst van #2820solidair-cheque-genieters dient
een handelaar, bedrijf, vrije beroeper of een regelmatig marktkramer zelf een
aanvraag in te dienen via het hiertoe voorziene aanvraagformulier op de
website van de gemeente Bonheiden. Om ontvankelijk te zijn, dient een
aanvraag ingediend te worden vóór 10 juni 2020. Om aanvaard te worden,
dient een ontvankelijke aanvraag te voldoen aan volgende voorwaarden:
 Als zelfstandige ondernemer of als onderneming ingeschreven zijn in de
Kruispuntbank voor Onderneming, met vestiging op het grondgebied van de
gemeente Bonheiden of als marktkramer een vaste plaats te hebben op de
woensdagmarkt te Bonheiden;
 Reële actieve bedrijfsvoering vóór maart 2020 (bij twijfel kunnen
boekhoudkundige stukken opgevraagd worden);
 Sluiting van vestiging op het grondgebied Bonheiden gedurende minstens 4
weken in de periode maart/april 2020 als gevolg van de federale COVID19maatregelen (eventuele initiatieven inzake huis-aan-huisbedeling of afhaal
vormen geen uitsluitingsgrond)
3. De gemeente Bonheiden voorziet 30.000 #2820solidair-cheques met een waarde van
€ 10,00 per cheque. Per 10 juni 2020 wordt aan elk door in de lijst van #2820solidaircheque -genieters aanvaarde Bonheidense handelaar, bedrijf, vrije beroeper of vaste
marktkramer een gelijk contingent aan #2820solidair-cheques toegekend. Zo de 30.000
#2820solidair-cheques niet evenredig kunnen verdeeld worden onder de Bonheidense
handelaars, bedrijven, vrije beroepers of vaste marktkramers in de lijst van #2820solidaircheques-genieters, wordt het ondeelbaar restant ingehouden en dus niet verdeeld.
4. Iedere inwoner van Bonheiden zal tussen 10 juni 2020 en 30 september 2020 de
mogelijkheid hebben één of meerdere #2820solidair-cheques ter waarde van € 10,00
aan te kopen. Iedere inwoner van Bonheiden zal maximaal 10 cheques van eenzelfde
Bonheidense handelaar, bedrijf, vrije beroeper of vaste marktkramer, en voor maximaal
50 cheques in totaal kunnen aankopen. De intekening in een cheque is pas voltooid na
betaling van € 7,50 conform de gemeentelijke betaalinstructies welk zullen gegeven
worden. Pas na ontvangst van het bedrag van € 7,50 door de gemeente Bonheiden zal de
cheque in kwestie definitief toegewezen zijn. Bij gebrek aan ontvangst van betaling binnen
een termijn van 7 dagen, vervalt de intekening. Zodra ingetekend is op het volledige
contingent aan #2820solidair-cheques van eenzelfde Bonheidense handelaar, bedrijf, vrije
beroeper of vaste marktkramer, zijn van deze Bonheidense handelaar, bedrijf, vrije
beroeper of vaste marktkramer, geen #2820solidair-cheques meer beschikbaar. Iedere
inwoner van Bonheiden kan de #2820solidair-cheque gebruiken voor zichzelf, schenken
als cadeaubon of schenken aan het OCMW die deze #2820solidair-cheque dan zal
verdelen onder de minst-bedeelden van Bonheiden.

5. De volgende personen kunnen niet voor een deelnemende handelaar #2820solidaircheques aankopen: de handelaar zelf, de natuurlijke of rechtspersoon, de bestuurders,
zaakvoerders, aandeelhouders, commissarissen, vaste vertegenwoordigers,
personeelsleden, verbonden ondernemingen, de echtgenoten, descendenten en
ascendenten van één van boven vermelde Bonheidense handelaar, bedrijf, vrije beroeper
of vaste marktkramer.
6. Na ontvangst van betaling van € 7,50, wordt de #2820solidair-cheque in kwestie, ter
waarde van € 10,00 overgemaakt aan de intekenende inwoner van Bonheiden. Parallel
wordt een bedrag van € 10,00 overgeschreven naar de bankrekening van de Bonheidense
handelaar, bedrijf, vrije beroeper of vaste marktkramer, bij wie de #2820solidair-cheques
in kwestie kan besteed worden. Dit betreft enerzijds de ontvangen betaling ten bedrage
van € 7,50 en anderzijds een eigen gemeentelijke bijdrage, bij wijze van opleg, ten
bedrage van € 2,50 per cheque.
7. Elke #2820solidair-cheque kan besteed worden tot 31 december 2020 bij de
desbetreffende Bonheidense handelaar, bedrijf, vrije beroeper of vaste marktkramer.
Ongebruikte en vervallen #2820solidair-cheques worden niet terugbetaald. Elke
deelnemende Bonheidense handelaar, bedrijf, vrije beroeper of vaste marktkramer,
verbindt zich rechtstreeks ten aanzien van intekenende Bonheidenaars met betrekking tot
de bestedingsmogelijkheid van de #2820solidair-cheque ten bedrage van € 10,00 voor
wat betreft het geheel van zijn diensten en/of goederen. De #2820solidair-cheque kan
evenwel nooit ingeruild worden voor geld bij de handelaar. De gemeente Bonheiden stelt
louter de #2820solidair-cheques ter beschikking en kan onder geen beding aansprakelijk
gesteld worden voor tekortkomingen in de relatie Bonheidense handelaar, bedrijf, vrije
beroeper of vaste marktkramer, enerzijds en intekenende Bonheidenaars anderzijds.
8. In geval van betwistingen of discussie over de toepassing van het reglement neemt het
college van burgemeester en schepenen een gemotiveerde beslissing.
Artikel 2 - Geeft aan het college van burgemeester en schepenen de opdracht dit reglement
toe te passen en uit te voeren en hierover te rapporteren op de gemeenteraad van
30/09/2020.
Artikel 3 - Maakt dit reglement bekend overeenkomstig de bepalingen van het Decreet over het lokaal
bestuur.
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