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Sociale maatregelen in het kader van de coronacrisis: toekennen van een éénmalige
sociale coronatoelage
Artikel 1.
1.1.

Doel

Verzekeren van het recht op maatschappelijke dienstverlening om mensen in staat te stellen een
leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid, hier specifiek met betrekking tot
die mensen die zich in een financiële kwetsbare positie bevinden door de impact van de coronacrisis.
Deze éénmalige toelage dekt de extra uitgaven/minder inkomsten die deze gezinnen hebben
naar aanleiding van deze crisisperiode.

Artikel 2.
2.1.

Toepassingsgebied

Dit reglement is van toepassing op gezinnen die voldoen aan volgende cumulatieve voorwaarden:





Artikel 3.
3.1.
3.2.

3.3.

op 30 april 2020 een actief hulpverleningstraject hebben bij de sociale dienst van het OCMW
of bij de brugfiguren of die voedselpakketten via ’t Kelderke vzw ontvangen.
in Waregem wonen of waarvoor het OCMW bevoegd is op basis van de wet van 2 april 1965
alle inwonenden die actief mee betrokken zijn in dit hulpverleningstraject op basis van het
sociaal dossier.
waarvan de financiële kwetsbaarheid kon vastgesteld worden.

De toelage

Er wordt een éénmalige toelage van 250 euro uitbetaald aan een alleenstaande persoon aangevuld
met 50 euro per inwonende die actief betrokken is in het hulpverleningstraject.
De toelage wordt in 2 schijven uitbetaald.
De eerste schijf, gelijk aan de helft van de toelage, wordt in de loop van de maand mei 2020
uitbetaald.
De tweede schijf, gelijk aan de helft van de toelage, wordt in de loop van de maand juni 2020
uitbetaald.
De toelage wordt uitsluitend uitbetaald in de vorm van Waregembonnen en zijn af te halen bij de
maatschappelijk werker/brugfiguur in het Welzijnshuis.

Reglement voor het toekennen van een éénmalige sociale coronatoelage

versie 1
p1

Artikel 4.

Verantwoordelijkheden en bevoegdheden

4.1.

De maatschappelijk werkers van de sociale dienst en de brugfiguren zijn verantwoordelijk voor het
afleveren van deze Waregembonnen.

4.2.

Het vast bureau oordeelt over al de geschillen en betwistingen die zich bij de toepassing van dit
reglement zouden kunnen voordoen.

Artikel 5.

Kennisgeving

5.1.

De gezinnen die in aanmerking komen voor deze éénmalige coronatoelage krijgen een persoonlijke
brief toegestuurd met vermelding van het bedrag van de toelage en de wijze van afhalen van de
Waregembonnen.

5.2.

De Waregembonnen worden bij het afhalen in het Welzijnshuis afgetekend voor ontvangst.
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