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REGLEMENT VOOR WAARDEBONNEN NAV COVID-19 

 

Voorstel N-VA/VLD meerderheid 

Naar aanleiding van de maatregelen mbt de COVID-19 crisis worden zowel bewoners als lokale 

handel, horeca en diensten financieel geïmpacteerd. Om de bewoners te activeren en naar de lokale 

handel, horeca en diensten te bewegen worden er waardebonnen van 10 € per persoon verdeeld. 

Deze bonnen kunnen vervolgens gebruikt worden bij de lokale handel, horeca en diensten die 

verplicht werden te sluiten tijdens de COVID-19 crisis. 

 

Reactie en tegenvoorstel Groen gemeenteraadslid Maya De Backer 

Geachte collega’s, onze fractie heeft toch wel wat bedenkingen bij de motivering van deze 

waardebon.  

• Is het nodig om een waardebon van 10 € aan élke Schotenaar te schenken? Het is een 

sympathiek voorstel om iedereen een bon te schenken maar is het niet beter om op basis van noden, 

zowel voor de geraakte winkels als voor de geraakte Schotenaars te gaan corrigeren? Uiteindelijk 

gaat het ook over een grote uitgave (350.000€). Geven we het dan niet liever aan wie het echt nodig 

heeft? 

• De coronaperiode raakt vooral de meest kwetsbare Schotenaars, met 1 inkomen, 

eenoudergezinnen, alleenstaanden, werkzoekenden of mensen die afhankelijk zijn van een leefloon. 

De coronaperiode raakt middenklasse-gezinnen veel minder in die zin dat het voelbaar is in de 

portemonnee of dat een bon van 10€ het verschil gaat maken om wel of niet naar de Paalstraat te 

trekken. Kunnen we dit geld niet beter besteden aan wie het echt nodig heeft? 

• Winkels zijn reeds een tijd terug open, mensen kunnen nu al terug gaan kopen. Winkels die 

nood hebben aan een hinderpremie kunnen daar beroep op doen en er wordt ook een extra lokale 

hinderpremie voorzien, maatregelen die wij ook volledig steunen!  

• We vinden ook dat we als gemeente alle mensen moeten blijven motiveren om lokaal te 

kopen om onze middenstand te steunen, wat we ook heel belangrijk vinden 

 

Om deze redenen vragen wij om dit punt te verdagen en te herbekijken, of om het aan te passen 

naar een voorstel dat we hier nu naar voor willen schuiven, namelijk:  

• De helft van het voorliggend geraamd bedrag voor de waardenbons (350.000€, dus 

175.000€) te verdelen in waardenbons aan enkel mensen waar de nood hoog is. Met een bon van 20 

€ bijvoorbeeld kan je dan maar liefst 8750 Schotenaren in moeilijkheden helpen. Uiteraard is dit ook 

gebonden aan voorwaarden.  

De Schotenaren die geen bon nodig hebben kunnen we ook zo aanmoedigen om lokaal te winkelen. 

Er zijn pushfactoren genoeg nu er terug gewinkeld mag worden.  



• De andere helft van het geraamd bedrag, de 175.000€ kunnen we schrappen of eventueel 

forfaitair verdelen aan de winkeliers en horeca die het echt nodig hebben bovenop de hinderpremies 

om deze periode te kunnen overleven, dezelfde dus die ook aan de voorwaarden moeten voldoen.  

• Zo maak je toch een duidelijk onderscheid op basis van behoefte en steun aan de juiste 

doelgroepen, wat in deze crisis écht wel nodig is. 

 

Reactie schepen Veronique d’Exelle (N-VA) op ons voorstel 

Reactie schepen: de waardebon is een economisch voorstel, geen sociaal voorstel, om de handelaars 

in Schoten te helpen. We hebben op sociaal vlak andere maatregelen.  

 

Tegenreactie Maya De Backer (Groen) 

Welke sociale maatregelen? Ik zie ze niet op de agenda van de gemeente- en ocmw-raad. En je kan 

dit toch combineren tot een economisch én sociaal tegelijk?  

De intentie is mooi om een principe van gelijkheid te hanteren. Maar het punt is juist dat er geen 

gelijkheid is in het meest getroffen zijn in deze crisis. Er wordt wél onderscheid gemaakt in subsidies 

voor de winkels en horeca die steun nodig hebben. Waarom geen onderscheid in het schenken van 

bons, aan wie het echt nodig heeft? We vinden dit verspilling van gemeentelijk geld. Als je een 

budget hebt om te helpen, besteed het dan zinvol.  

 

Ons voorstel wordt niet weerhouden en de meerderheid stemt hun eigen voorstel goed.  

Wij gaan als partij oproepen om de bonnen weg te geven aan mensen die het 

nodig hebben. 

 


