Schriftelijke vraag van Laura Squartini, gemeenteraadslid van DéFI, over het systeem van
handelscheques "Ricocheck", ingediend naar aanleiding van een mondelinge vraag van 18/05/2021
In maart 2021 besloot het college de Ricocheck te lanceren, een bon van 10 euro die werd
aangeboden als dank aan de vrijwilligers die tijdens de insluiting hebben geholpen en die ten goede
komt aan de plaatselijke handel. Er wordt een eerste bedrag van 30.000 euro voor uitgetrokken en
nu al wordt de mogelijkheid van een aanvullende begroting ingeroepen, alsook de mogelijkheid om
de lijst van gelegenheden uit te breiden: geschenk voor pasgehuwden of kersverse ouders, enz.
Het principe: na het invullen van een formulier worden de deelnemende bedrijven door de
gemeente op de hoogte gebracht. Houders kunnen hun vouchers besteden in de winkels van hun
keuze. De winkelier kan op zijn beurt de cheque teruggeven aan een klant die het principe aanvaardt,
de cheque in een ander etablissement uitgeven, of naar de financiële dienst komen om de werkelijke
waarde van de cheque te innen indien hij zich bij het systeem heeft aangesloten.
In mei 2021 vernamen wij, na het College hierover te hebben ondervraagd, dat "voor het ogenblik
nog geen cheque is uitgedeeld en dat de aanwerving van handelaren nog niet is geactiveerd".
Vandaag, meer dan anderhalf jaar na de aankondiging van de lancering, herhaal ik mijn vragen om te
weten hoe het staat met de tenuitvoerlegging van deze maatregel die tot doel heeft de economische
actoren te steunen die zwaar zijn getroffen door de gezondheidscrisis COVID-19?
Om dit te bereiken,
1.
Hoeveel handelaars hebben zich aangesloten bij het Ricocheck-systeem?
2.
Kunnen wij de responsgegevens per actie van het lidmaatschapsformulier kennen?
3.
Hoeveel vouchers zijn er door de gemeente uitgedeeld en sinds wanneer?
4.
Hoeveel vouchers zijn er terugbetaald?
5.
Hoeveel cheques zijn er momenteel in omloop?
6.
Zo niet, wat is de reden voor dit gebrek aan actie?

Antwoord
Op 15 september jl. heeft u ons een schriftelijke vraag gesteld over de Ricochecks. Tijdens de
gemeenteraadsvergadering van september is een interpellatie van Florence Lepoivre (PS) over deze
kwestie ingediend. De meeste antwoorden waren toen al gegeven. Wij zullen u echter graag
schriftelijk antwoorden.

De 394 mensen die tijdens de eerste golf van COVID 19 in maart 2019 op de oproep voor vrijwilligers
hebben gereageerd, krijgen als bedanking Ricochecks (lokale zakencheques van 10€).
Gevolmachtigden van de meerderheid en de oppositie die over een voltijds verloond mandaat
beschikken, werden uit de lijst verwijderd. Werden toegevoegd aan de lijst personen van wie wij de
personalia in tweede instantie hebben gekregen d.w.z degenen die via verenigingen zijn doorgesluisd
(Wijkhuizen, Huis van de Jongeren, burger verenigingen). In totaal zullen 3.000 cheques worden
verdeeld, volgens een classificatie (geregistreerd maar niet geactiveerd, geactiveerd, zeer
geactiveerd).

De cheques zijn klaar voor druk en zullen onder envelop gestoken worden door de drukker ten latste
voor het eind van het jaar in eigen handen uitgedeeld te worden. 15 handelszaken zijn momenteel
ingeschreven via het systeem en wij hopen op nog meerdere in de komende weken. Natuurlijk is de
termijn lang voor de totstandbrenging maar wij wensen dat de Ricochecks duurzaam zijn, en deze
termijn ons toelaat om lessen te trekken uit dergelijke initiatieven in de andere gemeenten. Wij
hebben het vanaf het begin aangekondigd, het Ricocheck-project wordt niet gebouwd zoals een one
shot en wij zullen de nodige tijd nemen om alle voorwaarden voor zijn succes op te stellen.

Een volledige analyse van de via de lidmaatschapsformulieren ontvangen gegevens zal worden
gemaakt wanneer de Ricochecks worden vrijgegeven. Wij zullen u dit op dat ogenblik bezorgen.

Het komt te vroeg om een balans op te maken want het systeem zal alleen maar vóór het eind van
het jaar starten.
Wij hopen uw vragen hiermee te hebben beantwoord en danken u, mevrouw de gemeenteraadslid,
voor uw welwillende oordeelsvorming.
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