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UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE RAAD VOOR 
MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 

 
 

Vergadering raad voor maatschappelijk welzijn van 03/06/2019 
 

Aanwezig: 
Mark Vos, burgemeester 
Bert Cilissen, voorzitter 

Guy Kersten, Marina Pauly, Christiaan Bamps, Peter Neven, Mathieu Eycken, schepenen 
Jan Peumans, Davy Renkens, Anita Beusen, Ludwig Stevens, Jean Nicolaes, Anja Slangen, 
Mieke Loyens, Joël L'Hoest, Dirk Jacobs, Steven Coenegrachts, Jan Noelmans, Laura 

Mulleners, Danny Lemmens, Gerard Stratermans, Patrick Janssen, Marie-Elise Smets, Yves 
Chanson, Anja Huls, raadsleden 
Guido Vrijens, algemeen directeur 
 

 
OCMW - Sociale dienst 
3.  REGLEMENT: TUSSENKOMST TER BEVORDERING VAN DE PARTICIPATIE EN DE 

SOCIALE ACTIVERING EN TER BESTRIJDING VAN DE KINDERARMOEDE 
 
Voorgeschiedenis: 

 
Jaarlijks ontvangt het OCMW  van de POD MI een toelage ter bevordering van de participatie en 
de sociale activering van OCMW-gebruikers met daaraan gekoppeld een toelage ter bestrijding 

van kinderarmoede.  In 2018 bedroeg deze toelage € 6126.  
Tevens kreeg het OCMW jaarlijks een provinciale toelage ter bestrijding van kinderarmoede die 
kan aangewend worden volgens dezelfde richtlijnen als die van de POD MI.  In 2018 bedroeg deze 
toelage € 7293,05.  Vanaf 2019 zal deze provinciale toelage wegvallen.  

Gebaseerd op het jaarlijks uniek verslag (overzicht van de besteding van de middelen) doet de 
POD MI achteraf nog een herverdeling van de nationale middelen waardoor een extra toelage 
mogelijk is. 

 
Feiten en context: 
 

Deelname aan het maatschappelijk gebeuren (verenigingsleven, sport, toegang tot het internet, 
school, ...) is voor de kansarmen in begeleiding bij het OCMW niet evident. Het brengt kosten met 
zich mee die voor de cliënten niet betaalbaar zijn met sociale uitsluiting tot gevolg.  

Met de toelage van de POD MI voorzien we een tussenkomst in bijvoorbeeld lidgeld sportclub, 
bioscoopbezoeken, daguitstappen, schoolrekeningen, busabonnementen naar school, voor- en 
naschoolse kinderopvang, logopedie, internet, ... Bij de toekenning van de tussenkomst wordt 

rekening gehouden met de richtlijnen en voorwaarden van de POD MI. 
De tussenkomst wordt verleend aan leefloongerechtigden, steuntrekkers, mensen in 
schuldhulpverlening die in de loop van het jaar in begeleiding zijn bij het OCMW. 

Het individuele bedrag van de tussenkomst was tot op heden afhankelijk van de variabele 
overheidstoelage. 
Naast de individuele tussenkomsten wordt een gedeelte van de toelage gebruikt voor de jaarlijkse 

groepsactiviteiten (+ € 2000: paasactiviteit, familieuitstap, kerstfeest) en voor de personeelskosten 
van de verplichte collectieve module (+ € 1500: groepswerking). 
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Juridische grond: 

 
Organieke wet van 08/07/2016. 
 

Decreet Lokaal Bestuur van 22/12/2017. 
 
Jaarlijks toelagebesluit onder de titel "Koninklijk Besluit houdende maatregelen ter bevordering van 

de participatie en sociale activering van de gebruikers van de dienstverlening van de Openbare 
Centra voor Maatschappelijk Welzijn voor het jaar XXXX". 
 

Advies: 
 
Jaarlijks participatiebudget voorzien t.b.v. € 13 000 om de individuele financiële tussenkomst 

jaarlijks te garanderen (vast bedrag op basis van gezinssamenstelling en de leeftijd van de 
kinderen). 
 

Argumentatie: 
 
Om de participatie van de kansarmen en hun kinderen in onze gemeente te bevorderen en sociale 

uitsluiting te voorkomen, is een financiële tussenkomst zeer effectief.  
We zijn echter afhankelijk van de toelage van de POD MI om het bedrag van de individuele 
tussenkomsten te bepalen en over te kunnen gaan tot uitbetaling.  Het exacte bedrag dat onze 

gemeente zal ontvangen voor het lopende jaar is pas gekend in de loop van mei/juni.  De meeste 
kosten voor onze gezinnen met kinderen dienen echter al eerder betaald te worden (bosklassen, 
vakantiekampen, schoolreizen, ...). 

Met een vast jaarlijks participatiebudget kan het bedrag voor elke rechthebbende van in het begin 
van het jaar al toegekend en uitbetaald worden. 
 

Er wordt gevraagd om een vast jaarlijks participatiebudget van € 13 000 te voorzien ongeacht het 
bedrag van de toelage van de POD MI.  Dit veronderstelt dat het deficit ten laste genomen wordt 
van het OCMW-bestuur. 

Er wordt voorgesteld om de toelage te verdelen vanaf januari van het betrokken boekjaar in plaats 
van mei/juni. 
 

Financiële weerslag: 
 
Voor 2019 werd reeds € 10 000 voorzien in de budgetten (sleutel 2019/64812170/09/0900 Steun 

voor culturele en sociale ontplooiing). 
Er wordt voorgesteld om € 3000 extra te voorzien via budgetverschuiving.  
 

BESLUIT: 25 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Christiaan Bamps, Peter 
Neven, Mathieu Eycken, Jan Peumans, Davy Renkens, Anita Beusen, Ludwig Stevens, Jean 
Nicolaes, Anja Slangen, Mieke Loyens, Joël L'Hoest, Dirk Jacobs, Steven Coenegrachts, Jan 

Noelmans, Laura Mulleners, Danny Lemmens, Gerard Stratermans, Patrick Janssen, Marie-Elise 
Smets, Yves Chanson, Anja Huls en Bert Cilissen 
 

artikel 1: 
Het OCMW beslist jaarlijks een participatiebudget van € 13 000 te voorzien voor individuele 
tussenkomsten ter bevordering van de participatie en de sociale activering en ter bestrijding van de 

kinderarmoede. 
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artikel 2: 

Gerechtigden: De basistussenkomst wordt éénmaal per jaar verleend aan OCMW-cliënten met 
recht op een leefloon, cliënten die een financiële of materiële steun genieten van het OCMW, 
cliënten in schuldhulpverlening bij het OCMW. 

 
Bedrag van de basistussenkomst per persoon per jaar: 
€ 50,00/volwassene (vanaf 18 jaar) 

€ 100,00/kind t.e.m. 3e leerjaar 
€ 250/kind vanaf het 4e t.e.m. het 6e leerjaar 
€ 500/kind in het middelbaar onderwijs 

 
Bewijslast: De uitbetaling gebeurt na voorlegging van de aankoopbewijzen, facturen, ... en de 
betalingsbewijzen door de gerechtigden. 

 
Kosten die in aanmerking komen voor de tussenkomst (volgens de richtlijnen van de POD MI):  
 

o Vakantie: 
- Speelplein, Vakantiekampen 
- Sportclubs (abonnement, uitrusting, materiaal, kosten van medische raadpleging nodig 

voor het beoefenen van een sport) 
- activiteiten georganiseerd door het OCMW of andere instelling (bv. Steunpunt 
Vakantieparticipatie) 

o Reizen: 
- uitstappen, B-Daguitstappen (georganiseerd met vertrek vanuit België + toegangsbiljetten 
op het Belgisch grondgebied) 

- groepsreizen georganiseerd door het OCMW (zonder touroperator) 
- schoolreizen 
- museumbezoek 

- bos-, zee- of sneeuwklassen 
- reis einde middelbare studies, uitwisseling met een ander land/Erasmus (onder aftrek van 
een tegemoetkoming) 

- stage in het kader van studies in het buitenland 
- prijs van de reis + het toegangsbiljet van pretparken in het buitenland 
- toeristische reis georganiseerd door een touroperator en individueel 

- jeugdkampen in het buitenland (na aftrek van de tegemoetkoming) 
GEEN individuele huur van vakantiehuis 

o Telefoon/computer: 

- individueel internetabonnement (enkel abonnementskosten internettoegang: indien pack 
internet/tel/TV: totaal gedeeld door 3) 
- aankoop van computers en printers voor individuele aanvragen (max. € 500) 

- aankoop van een gerecycleerde computer (max. € 100) 
- GSM-abonnement met een max. van € 20/maand 

 GEEN aankoop van GSM, fototoestellen, spelconsoles 

 GEEN aankoop telekaarten 
o CD/DVD/magazines, spellen: 

- abonnementen op magazines, schoolkranten 

- boeken, CD’s en DVD’s 
- educatieve spellen 
- lidmaatschap bibliotheek, mediatheek, videotheek 

 GEEN loterijbiljetten en kansspelen 
 GEEN aankoop van audiovisueel materiaal (TV, DVD-speler, abonnement teledistributie) 
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o Onderwijs/cursussen: 

- taalcursussen en-of opleidingen voor vreemdelingen of Belgen die willen bijgeschoold 
worden  in het kader van een maatschappelijke integratie van de aanvrager 
- Rijbewijs A en B (onder aftrek van elke andere tegemoetkoming) 

- initiatieven inzake gezondheidszorg georganiseerd door het OCMW 
- opleidingen hobbies 
- activiteiten georganiseerd na de lesuren 

- cursus, opleidingen en workshops voor niet-beroepsdoeleinden 
 GEEN cursus in het kader van beroepsinschakeling 
 GEEN rijbewijs C-D-E 

 GEEN opleidingen, opleidingsstages, opleidingskosten of jobcoaching voor professionele 
   doeleinden 
o Kosten/vergoedingen: 

- kosten openbaar vervoer om zich naar een evenement te begeven 
- administratieve en beheerskosten in verband met de activiteiten 
- opvang van kinderen wiens ouders deelnemen aan een activiteit in het kader van sociale 

activering 
- bijdragen of lidmaatschap van sport-, sociale of culturele activiteiten 
- noodzakelijke uitrusting en materiaal (uniformen jeugdbeweging, sportuitrusting, 

materiaal om te knutselen) 
- opvang van kinderen voor en na de schooluren 
- bon om naar de kapper, een schoonheidssalon te gaan, … om het zelfvertrouwen en de 

eigenwaarde op te krikken 
 GEEN kosten in verband met individuele feesten van de gebruikers (communie, 
verjaardag) 

 GEEN maaltijdcheques 
 GEEN SABAM 
 GEEN taksen en belastingen en ongeacht welke soort schulden, boetes en premies  

 GEEN bijdragen aan vakbonden, politieke partijen, beroepsorganisaties, confessionele  
   verenigingen, steunen van een jeugdbeweging 
o Tickets/cheques: 

- toegangsbiljetten voor evenementen (theater, bioscoop, museum) + verplaatsingskosten 
openbaar vervoer 

 GEEN  PWA-cheques, dienstencheques 

 GEEN abonnementen zonnebank, wellnessactiviteiten 
o Maatschappelijke hulp in de deelname aan sociale programma’s: 

- opleidingen voor de ouders die verband houden met de ontwikkeling van het kind 

(gezondheid, hygiëne, rol van de ouder, het kind begrijpen, plaats van het kind, 
ontwikkeling van het kind, …) 
- deelname aan luister- en dialoogsessie over het kind 

- verblijfskosten in een pensionaat, internaat 
- kosten in verband met geplaatste kinderen (incl. de verplaatsingskosten) 
- begeleidingskosten en/of psychologische en sociale begeleiding van gezinnen rond 

opvoeding 
o School: 

- verplichte noodzakelijke schoolkosten 

- schoolkantine 
- basisschoolkosten 
- schoolabonnement 

- bijzondere cursussen 
- huiswerkbegeleiding 
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 GEEN familiale verzekering 

o Psychologische begeleiding 
o Paramedische begeleiding: 

- diëtist, kiné, ergotherapeut, logopedist, psychomotoriekspecialist, … 

- hulp bij het sociaal leven en kinderverzorging 
- aankoop van bril, hoorapparaat, tandverzorging (met bewijs van medisch voorschrift) 
- aankoop van goede schoenen voor speciale activiteit (nood aangetoond en gemotiveerd 

in een sociaal verslag) 
 GEEN kosten van huisarts, spoeddienst, geneesmiddelen 
o Pedagogische begeleiding: 

- pedagogische hulpmiddelen en spellen 
- hulp bij het aanleren/schoolmaturiteit 
- kinderopvang (aftrek gedaan in de belastingaangifte) 

 
artikel 3: 
De basistussenkomst kan aangevraagd worden tot en met 30 november van het lopende jaar.  

Vanaf 1 december wordt het ongebruikt krediet verdeeld over de personen die eerder dat jaar een 
basistussenkomst verkregen en op basis van dit reglement nog in aanmerking komen voor een 
bijkomende tussenkomst, bovenop het plafond van art 2 § 2.  

Indien het saldo ontoereikend is om alle bijkomende uitgaven te betoelagen maakt de sociale 
dienst een selectie tussen de gerechtigden op basis van hun financiële situatie.  
Deze bijkomende tussenkomst wordt uitbetaald vóór 31 december. 

 
artikel 4: 
Ter verantwoording van de besteding zal jaarlijks in februari van het volgende boekjaar een 

nominatieve lijst van de begunstigden voorgelegd worden aan het Bijzonder Comité Sociale Dienst 
(BCSD). 
 

artikel 5: 
De kredieten voor de uitbetaling van de toelage worden vanaf 2019 voorzien in het budget op de 
registratiesleutel 2019/64815170/09/0900 Steun voor culturele en sociale ontplooiing.  

 
artikel 6: 
Dit besluit treedt in werking vanaf 01/01/2019. 

 
artikel 7: 
 

Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de Financieel Directeur.  
Gezien en gelezen door bevoegd lid van VaBu 
Mathieu Eycken Handtekening zie bijlage. 

 
 
Namens de raad 

get.  
Guido Vrijens 
algemeen directeur 

get. Bert Cilissen 
voorzitter 

 
Voor eensluidend afschrift 
 

Guido Vrijens 
algemeen directeur 

Bert Cilissen 
voorzitter 
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