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Extra maaltijdbudget van 30 euro per persoon
voor 35.000 Gentenaars

Zo'n 35.000 Gentenaars met recht op verhoogde tegemoetkoming krijgen een

betaalkaart met 30 euro om uit te geven aan voeding in lokale winkels. De kaart

werkt volgens het systeem van maaltijdcheques.

 

De Stad Gent financiert de maatregel met Vlaamse steun: Gent kreeg 1 miljoen euro om

kwetsbare gezinnen te helpen. De betaalkaart helpt een brede groep gezinnen die het nog

moeilijker krijgt door de coronacrisis. Het voorstel ligt ter goedkeuring voor op de

gemeenteraad van 28 september 2020, daarna worden de betaalkaarten rond de jaarwisseling

verdeeld. De 35.000 Gentenaars die in aanmerking komen, zullen hun kaart via de post

ontvangen. Leeflooncliënten komen niet in aanmerking, zij ontvangen voor de periode van juli

tot en met december 2020 een premie van 50 euro bovenop het leefloon.
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OVER STAD GENT

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte
stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 261.000 inwoners en 78.400 studenten is Gent de
tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk.
De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een
open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Meer info via www.stad.gent.

'We kozen bewust voor een ruime groep waarmee we ook personen en
gezinnen bereiken die in normale tijden financieel net rond komen, maar door
de coronacrisis in financiële moeilijkheden komen. 30 euro per persoon kan
voor een gezin echt een verschil maken, zeker rond de jaarwisseling. Gooi de
kaart niet weg: ze kan in de toekomst ook voor andere steunmaatregelen
gebruikt worden.'
— Rudy Coddens, schepen van Sociaal beleid en Armoedebestrijding

Contact

Laurens Teerlinck, kabinet schepen, gsm 0484 68 12 59, e-mail laurens.teerlinck@stad.gent

Bevoegd

Rudy Coddens
Schepen van Sociaal Beleid, Armoedebestrijding, Gezondheid, Zorg, Seniorenbeleid en
Financiën, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 51 66, e-mail
schepen.coddens@stad.gent
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