PROVINCIE WEST-VLAANDEREN
ARRONDISSEMENT VEURNE
OCMW DE PANNE
UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN HET OCMW.
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn in zitting van 17 juni 2014.
Aanwezig: Frans Buyse, voorzitter,
Simonne Blanckaert, Seddik Caeyzeele, Pieter Goderis, Wesley Mestach, Marleen Rabaey en Kathy Velle,
raadsleden
en Ann Mouton, secretaris.
Verontschuldigd: Marc Degraeuwe, Frans Duyck, raadsleden.
VOORWERP: Koninklijk Besluit van 11 maart 2014 (BS 15 mei 2014) houdende maatregelen ter
bevordering van de maatschappelijke participatie en de culturele en sportieve ontplooiing
van de gebruikers van de dienstverlening van de OCMW’s voor het jaar 2014.
Kaderbesluit.
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn in openbare zitting,
Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn;
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 3 april 2009 houdende de uitvoering en inwerkingtreding
van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn en houdende diverse bepalingen betreffende het personeel, de financiën en de
organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
Gelet op het koninklijk besluit van 11 maart 2014 (BS 15 mei 2014) houdende de maatregelen ter
bevordering van de maatschappelijke participatie en de culturele en sportieve ontplooiing van de gebruikers
van de dienstverlening van de OCMW’s voor het jaar 2014;
De toegekende subsidie voor OCMW De Panne is voor 2014 bepaald op:
- Sociale en culturele participatie : € 5.363,00
- Kinderarmoede : € 3.384,00
Gelet op de beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn in zitting van 20 augustus 2013 betreffende
het Koninklijk Besluit van 10 juli 2013 ( BS 23 juli 2013) houdende maatregelen ter bevordering van de
maatschappelijke participatie en de culturele en sportieve ontplooiing van de gebruikers van de
dienstverlening van de OCMW’s voor de periode 2013;
Gelet dat het wenselijk is om de werking van 2013 verder te zetten in 2014;
Gelet de besprekingen gevoerd in het team sociale diensten: het team vindt het kaderbesluit van het voorbije
jaar zeker werkbaar. In de zittingen van het bijzonder comité voor de sociale dienst werd al aangegeven dat
er soms cliënten zijn die wel gebruiker zijn van de dienstverlening van het OCMW maar die voldoende
middelen hebben om dit zelf te betalen. Het team van de sociale dienst kan hierin wel inkomen. Het is
echter niet eenvoudig om hierin een rechte lijn te trekken, gezien de verscheidenheid aan dossiers. Voorstel
van de sociale dienst is dat alle cliënten een klein percentage zelf betalen. De doelgroep "bewoners van
sociale woningen onder het beheer van het OCMW" zou kunnen wegvallen, gezien die mensen niet echt
gebruikers zijn van de dienstverlening van het OCMW;
Gehoord de voorzitter in zijn toelichting;
De raad is van mening dat omwille van werkdruk en efficiëntie in de administratieve afhandeling, de
toekenning het best voor 100 % kan gebeuren. Dit heeft geen effect op de toelage voor de begunstigden.
Daarnaast is ze van mening dat de doelgroepen bewoners serviceflats, gebruikers van de diensten
onthaalouders, spelotheek en thuiszorg kunnen geschrapt worden. Welk effect dit heeft op de subsidiepot
kan omwille van geen gegevens nu niet onderzocht worden. Vandaar dat het idee om de toelage voor de
doelgroep sociale woningen van het OCMW / gemeente en woningen voor senioren te verhogen naar
€ 100,00 ipv € 50,00 in beraad wordt gehouden. Of dit bedrag nog kan worden opgetrokken wordt
geëvalueerd na een aantal maanden.
BESLIST: met algemeenheid van stemmen

Art. 1 :

Art. 2 :

Gebruik te maken van de subsidie die verleend wordt in het kader van het koninklijk besluit
houdende maatregelen ter bevordering van de maatschappelijke participatie en de culturele en
sportieve ontplooiing van de gebruikers van de dienstverlening van de OCMW’s voor het jaar
2014.
Binnen de perken van de beschikbare kredieten worden de middelen besteed aan:
e
1 : de volledige of gedeeltelijke financiering van de deelname door de gebruikers aan sociale,
sportieve of culturele manifestaties;
e
2 : de volledige of gedeeltelijke financiering van de deelname door de gebruikers aan sociale,
culturele of sportieve verenigingen met inbegrip van lidgeld en de voor de deelname
noodzakelijke benodigdheden en uitrustingen;
e
3 : de ondersteuning en financiering van initiatieven van of voor de doelgroep op sociaal,
cultureel of sportief vlak;
e
4 : de ondersteuning en financiering van initiatieven die de toegang en participatie van de
doelgroep tot de nieuwe informatie- en communicatietechnologieën bevorderen,
Een specifieke subsidie wordt toegekend voor de activiteiten gelieerd aan de niet-verderzetting
van de armoede bij de kinderen van de gebruikers van de centra. De centra kunnen deze
subsidie aanwenden voor:
e
1 : de volledige of gedeeltelijke financiering van maatschappelijke dienstverlening om de
maatschappelijke integratie van kinderen van gebruikers via deelname aan sociale programma’s
te bevorderen; Worden inzonderheid bedoeld:
maatschappelijke dienstverlening in kader van de deelname aan sociale programma’s;
maatschappelijke dienstverlening in kader van onderwijsondersteuning;
maatschappelijke dienstverlening in kader van psychologische ondersteuning van het
kind of voor de ouders in het kaderen van de raadpleging van een specialist;
maatschappelijke dienstverlening in het kader van paramedische ondersteuning
steun bij de aankoop van pedagogisch materiaal en spellen.
e
2 : de volledige of gedeeltelijke financiering van initiatieven met of voor kinderen van gebruikers
om hun maatschappelijke integratie te bevorderen. Worden inzonderheid bedoeld de kosten
voor het opzetten van acties met het oog op de sociale integratie van kansarme kinderen.

Art. 3 :

De afbakening van de doelgroepen inclusief de percentage van tussenkomst en
maximumtoelage per persoon voor aanvragen in het kader van het koninklijk besluit van 11
maart 2014 voor het jaar 2014 wordt als volgt vastgesteld:
Doelgroepen

Toekenning

Maximumtoelage
per persoon

Leefloners

100 %

€ 100,00

Steungenieters: vluchtelingen, bijkomende steun,
medische kosten, artikel 60 § 7,…

100 %

€ 100,00

Budgetbegeleiding, budgetbeheer, schuldbemiddeling

100 %

€ 100,00

Bewoners sociale woningen OCMW / gemeente,
woningen voor senioren

100 %

€ 50,00

Dienst Begeleiding aan huis

100 %

€ 50,00

Groep 1

Groep 2

Elke individuele tussenkomst wordt in mindering gebracht van de maximumtoelage per persoon.
Voor de categorie leefloners en steungenieters worden de tussenkomsten niet ten laste gelegd
van het persoonlijk budget indien het uitgaven betreffen van door het OCMW De Panne
opgelegde opleidingen, cursussen en lessen.
De inkomensgrens voor de cliënten van groep 2 wordt bepaald op een netto-belastbaar inkomen
van € 15.561,99 te vermeerderen met € 2.844,77 per persoon ten laste.
Art. 4 :

Elk individueel dossier met betrekking tot de toepassing van dit koninklijk besluit wordt ter
goedkeuring en toepassing voorgelegd aan het bijzonder comité voor de sociale dienst.

Art. 5 :

De tussenkomst kan nooit 100% overschrijden. Er wordt rekening gehouden met een eventuele
tussenkomst verkregen via het jongerenfonds.

Art. 6 :

Deze maatregel is van toepassing van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014.

Art. 7 :

Het diensthoofd legt een onderzoek voor van de mogelijke verhoging van de maximumtoelage
van € 100,00 ipv € 50,00 voor de doelgroep bewoners sociale woningen OCMW / gemeente en
de woningen voor senioren en dit na implementatie van 3 maanden van huidig besluit.

Art. 8 :

Het team maatschappelijk werkers wordt op de hoogte gebracht van onderhavige beslissing.

Art. 9 :

Het dossier wordt tijdig overgemaakt aan de POD Maatschappelijke Integratie door mevrouw
Brigitte Biesbrouck.

Art. 10 :

Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan:
diensthoofd sociale dienst
de ontvanger
Brigitte Biesbrouck
Aldus gedaan en goedgekeurd in zitting van de Raad als boven bepaald.

OCMW-secretaris .
Ann Mouton

OCMW-voorzitter
Frans Buyse
Voor eensluidend uittreksel

Get. OCMW-secretaris

Get. OCMW-voorzitter

Ann Mouton

Frans Buyse

