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Goedkeuring reglement inzake toekenning van een tussenkomst Fonds voor
participatie en sociale activering en opheffing van het vorige reglement

BEVOEGDHEID EN JURIDISCHE KADER
Koninklijk Besluit van 10 januari 2017 betreffende de maatregelen ter bevordering van participatie en
sociale activering van gebruikers van de dienstverlening van de openbare centra voor maatschappelijk
welzijn.
Provinciaal subsidiereglement ter ondersteuning van de maatschappelijke participatie van kansarme
jongeren – besluit van 16 september 2015.
Besluit OCMW-raad d.d. 1 oktober 2017 houdende vaststellen van de richtlijnen inzake toekenning van
een tussenkomst Fonds voor participatie en sociale activering
Art. 77 van het Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 bepaalt dat de OCMW-raad bevoegd is
voor het vaststellen van de reglementen.
FEITELIJKE CONTEXT
Jaarlijks ontvangt OCMW Bilzen een Federale toelage om de deelname van personen en gezinnen met
een beperkt inkomen aan sociale, culturele en sportieve activiteiten te bevorderen. Alsook heeft dit als
doel het bevorderen van de maatschappelijke en culturele integratie van achtergestelde minderjarigen.
In 2018 bedroeg de Federale toelage € 18.770 (POD maatschappelijke integratie). Deze middelen
worden verplicht ingezet binnen drie verschillende luiken: het bevorderen van de maatschappelijke
participatie voor volwassenen (max 50%), het bestrijden van kinderarmoede (min 25%) en het
organiseren van collectieve acties (min 25%). Voor de periode 01.01.2016 - 31.12.2018 beschikte het

OCMW bijkomend ook over Provinciale subsidies die ingezet konden worden binnen het luik
kinderarmoede (ikv. het SALK). In 2018 bedroeg deze specifieke toelage nog € 16.096.
Het OCMW beschikt over een intern reglement dat de doelgroep afbakent, de algemene richtlijnen
vorm geeft en bepaalt voor welke aanvragen en aankopen er een tussenkomst verleend kan worden.
Het beschikbare budget wordt zo strategisch ingezet, op maat van de beoogde doelgroep.
De OCMW’s kunnen na 31 december 2018 niet langer rekenen op Provinciale subsidies om hun
opdracht in te vullen. Dit maakt dat de jaarlijkse Federale toelage en de huidige interne regelgeving in
2019 niet langer als basis kunnen dienen om een volledig werkingsjaar te voorzien in tussenkomsten aan
rechthebbenden.
De cijfers uit het uniek jaarverslag van 2018 werden daarom onderworpen aan een analyse. Deze
analyse heeft mee de basis gevormd om het interne reglement inzake de toekenning van een
tussenkomst voor participatie en sociale activering opnieuw af te grenzen. Zowel het resultaat van deze
oefening (nieuwe reglement) als de financiële weerslag ervan op het budget worden toegevoegd als
bijlage.
MOTIVERING
Enerzijds vragen wij aan de OCMW raad om binnen de eerstvolgende budgetwijziging 2019 een
bijkomend krediet te voorzien ten bedrage van € 10.000 (budget OCMW). Dit als aanvulling op de
jaarlijkse Federale toelage die we verkrijgen vanuit de POD Maatschappelijke integratie. Op die manier
compenseren we het verlies aan Provinciale subsidies binnen het luik kinderarmoede (SALK) en kan het
OCMW zijn initiële opdracht in 2019 op een menswaardige manier blijven invullen.
Anderzijds worden de interne richtlijnen die binnen het OCMW van kracht zijn inzake de toekenning van
een tussenkomst vanuit het fonds voor participatie en sociale activering opnieuw afgelijnd. Dit met als
doelstelling om de doelgroep van rechthebbenden en het bedrag van de tussenkomsten opnieuw af te
bakenen opdat zij een volledig werkingsjaar aanspraak kunnen blijven maken op een tussenkomst.
Er wordt aan de OCMW-raad gevraagd het bestaande reglement op te heffen en het nieuwe reglement
inzake de toekenning van een tussenkomst fonds voor participatie en sociale activering goed te keuren.
FINANCIËLE ASPECTEN
Voorzien van een bijkomend krediet bij de eerstvolgende begrotingswijziging ten bedrage van € 10.000.
Het bestaande krediet inzake tussenkomsten voor participatie en sociale activering werd voorzien in het
OCMW budget – dienstjaar 2019 onder artikelnummer 2019/ACT-123/0900-00/6481080
BESLISSING
Art. 1 De OCMW-raad verklaart zich principieel akkoord om bij de eerstvolgende begrotingswijziging
een bijkomend krediet ten bedrage van € 10.000 te voorzien en zo de deelname van volwassen
personen, gezinnen en achtergestelde minderjarigen aan sociale, culturele en sportieve activiteiten te
bevorderen. Dit krediet zal verder voorzien worden in de meerjarenplanning 2020-2025.

Art. 2 De OCMW-raad heft het bestaande reglement d.d. 1 oktober 2017 op en keurt het onderstaand
reglement inzake de toekenning van een tussenkomst vanuit het fonds voor participatie en sociale
activering goed:
REGLEMENT INZAKE TOEKENNING VAN EEN TUSSENKOMST FONDS VOOR PARTICIPATIE EN SOCIALE
ACTIVERING
1. Algemeen
De wettelijke basis van dit reglement is het Koninklijk Besluit (KB) betreffende de maatregelen ter
bevordering van participatie en sociale activering van de gebruikers van de dienstverlening van de
openbare centra voor maatschappelijk welzijn. Jaarlijks wordt dit KB vernieuwd.
De besteding van de toegekende subsidie moet kaderen binnen het bovenstaande KB.
Deze toelage dient aangewend voor:
a) de gedeeltelijke financiering van de deelname door de cliënten aan sociale, sportieve of
culturele manifestaties
b) de gedeeltelijke financiering van de deelname door de cliënten aan sociale, culturele of
sportieve verenigingen met inbegrip van lidgeld, benodigdheden en uitrustingen
c) de ondersteuning en financiering van initiatieven van of voor de doelgroep op sociaal, cultureel
of sportief vlak
d) de ondersteuning en financiering van initiatieven die de toegang en participatie van de cliënten
tot de informatie- en communicatietechnologieën bevorderen
e) de gedeeltelijke financiering van maatschappelijke dienstverlening om de maatschappelijke
integratie van kinderen van gebruikers via deelname aan sociale programma’s te bevorderen
(individuele acties).
f) de gedeeltelijke financiering van initiatieven met of voor kinderen van gebruikers om hun
maatschappelijke integratie te bevorderen (collectieve acties).
Deze activiteiten moeten plaatsvinden tussen de data die bepaald zijn in de regelgeving van de
subsidiërende overheid.
2. Doelstelling
Het bevorderen van deelname van personen en gezinnen met een beperkt inkomen aan sociale,
culturele en sportieve activiteiten alsook het bevorderen van maatschappelijke en culturele integratie
van achtergestelde minderjarigen.
3. Doelgroep
Het OCMW van Bilzen bepaalt dat de toelage zal toegekend worden aan cliënten van de diverse
diensten van het OCMW, waarbij prioriteit uitgaat naar volgende doelgroepen:

a) In aanmerking komen voor financiële steunverlening zoals bepaald volgens de actueel geldende
steunnormen binnen het Sociaal Huis van Bilzen
b) Leefloongerechtigden
c) Cliënten in budgetbeheer, budgetbegeleiding, schuldbemiddeling
d) Cliënten met schuldenoverlast, toegelaten tot de collectieve schuldenregeling
4. Algemene richtlijnen
Bedragen:
Gedeeltelijke tussenkomst:
Tussenkomsten worden beperkt tot 80% van de factuur/steunaanvraag. Betaling kan slechts geschieden
na het afleveren van de betaaluitnodiging en het bewijs van betaling door de aanvrager (20%).
Ondergrens:
Tussenkomsten voor individuele kosten/facturen lager dan 20 euro kunnen geen basis vormen voor een
aanvraag tot tussenkomst.
Kosten die buiten het individuele minimumbedrag vallen (uitzonderingen):
•

Babyvoeding: eersteleeftijdsmelk, tweedeleeftijdsmelk, babyvoeding in potjes...
o tussenkomst gedurende 6 maanden, eventueel te verlengen
o terugbetaling gebeurt na het binnenbrengen van de betaalbewijzen van de apotheker of
winkel
o aanmelding op sociale dienst – sociaal onderzoek wordt bijzonder breed opgevat en de
aanmelding van nieuwe gezinnen wordt beschouwd als een insteek naar de hulpverlening.
o aanmelding via K&G of een andere partner: toekenning na beperkt sociaal onderzoek

•

Remgeld logopedie, indien er wordt gevraagd om de volledige factuur ten laste te nemen omdat het
aantal toegekende behandelingen inzake tussenkomst mutualiteit bereikt is, verklaring van de
mutualiteit vereist en aanwezig in het dossier.

Bovengrens:
Maximum jaarlijks tussenkomst meerderjarigen: € 50,00 per persoon
Maximum jaarlijks tussenkomst minderjarigen: € 150,00 per kind
De tussenkomst wordt bekeken op gezinsniveau: bijvoorbeeld een gezin van 2 volwassenen en 4
minderjarige kinderen komt maximaal in aanmerking voor een bedrag van € 700,00 te verdelen onder
de gezinsleden.
Kosten die buiten het jaarlijks maximumbedrag vallen (uitzonderingen):

•

Babyvoeding: eersteleeftijdsmelk, tweedeleeftijdsmelk, babyvoeding in potjes...
o tussenkomst gedurende 6 maanden, eventueel te verlengen
o terugbetaling gebeurt na het binnenbrengen van de betaalbewijzen van de apotheker of
winkel
o aanmelding op sociale dienst – sociaal onderzoek wordt bijzonder breed opgevat en de
aanmelding van nieuwe gezinnen wordt beschouwd als een insteek naar de hulpverlening.
o aanmelding via K&G of een andere partner: toekenning na beperkt sociaal onderzoek

•

Remgeld logopedie, indien er wordt gevraagd om de volledige factuur ten laste te nemen omdat het
aantal toegekende behandelingen inzake tussenkomst mutualiteit bereikt is, verklaring van de
mutualiteit vereist en aanwezig in het dossier.

Bijzondere bepaling:
Voor kosten verbonden aan een verblijf op internaat of multifunctioneel centrum (verblijf, opvang,
dagbesteding, verzorging, vervoer, mobiele en ambulante begeleiding) kunnen er geen tussenkomsten
toegekend worden vanuit het fonds voor participatie en sociale activering.
Werkwijze aanvragen via BCSD:
De uitgaven voor een socio-culturele activiteit staan in verhouding tot het inkomen van de gebruiker en
zijn in totaliteit beperkt tot de beschikbare kredieten.
Elke aanvraag wordt door de aanvrager zelf besproken met de maatschappelijk assistent. Indien het een
eerste aanvraag betreft dient de er een sociaal onderzoek gevoerd te worden en tekent de aanvrager
een ontvangstbewijs. Het gemotiveerd voorstel van de maatschappelijk assistent wordt voorgelegd aan
het Bijzonder Comité Sociale Dienst dat beslist over de aanvragen voor zover het budget beschikbaar is.
Indien de aanvrager recht heeft op een leefloon dan kan dit specifieke sociale verslag dienen als basis
voor de aanvraag. Indien het niet gaat om een eerste aanvraag dan volstaat het om een ontvangstbewijs
te laten ondertekenen door de aanvrager. Relevante bewijsstukken (inkomensbewijzen, beschikking
toelaatbaarheid CRS of een verklaring van de schuldbemiddelaar) worden door de maatschappelijk
assistent bijgehouden in het dossier van de aanvrager.
Mogelijke tussenkomst van Rap op Stap moet eerst onderzocht worden vooraleer een aanvraag tot
tussenkomst kan gesteld worden.
Mogelijke tussenkomsten worden pas toegekend nadat de aanvrager kan aantonen dat hij een aanvraag
ingediend heeft tot het bekomen van een studietoelage. Indien dit op moment van de aanvraag tot
tussenkomst vanuit het Fonds voor participatie en sociale activering nog niet het geval is zal de
aanvrager verzocht worden om een eventueel recht op studietoelage te laten onderzoeken.
Elke tussenkomst in socio-culturele participatie of kindercultuurfonds wordt gestaafd met een bewijs
van inschrijving, een factuur, etc. Inschrijvingsgelden worden rechtstreeks aan de school, club,
academie, etc. betaald. De tussenkomst wordt beperkt tot 80% van de factuur/betaaluitnodiging.
Betaling kan slechts geschieden na afleveren van de factuur/betaaluitnodiging en het bewijs van

betaling door de aanvrager (20%). Indien het inschrijvingsgeld of andere kosten reeds volledig (100%)
werden betaald door de cliënt, wordt de tussenkomst (80%) gestort op de rekening waarmee het
inschrijvingsgeld of andere kosten werd(en) betaald. De aanvrager dient ook hiervan een bewijs van
betaling af te leveren.
Er gebeurt een uitsluiting van pretpark abonnementen. Deze uitstappen worden gepromoot via de
dienstverlening van Rap op Stap en het systeem van www.vakantieparticipatie.be met daguitstappen.
Hierin kan wel een tussenkomst verleend worden.
Afwijkingen zijn slechts mogelijk na bespreking in team en een gemotiveerde beslissing van het
Bijzonder Comité Sociale Dienst.
Werkwijze Bioscooptickets:
Bioscooptickets kunnen worden meegegeven:
- 1 per gezinslid met een maximum van 5 per gezin (bij twijfel rond misbruik tickets opvragen)
- Per individueel ticket wordt er een persoonlijke bijdrage gevraagd van €2. Tickets worden pas
overhandigd na ontvangst van de contante betaling door de aanvrager.
- Alleenstaande 1 ticket
- Maximum 3- maandelijks
- Aan te vragen via de maatschappelijk werker
- Ticketnummer invullen in Excel-document: L:\SOCIO-CULTURELE PARTICIPATIE\VRIJTIJDSCHEQUESCINEMA -KARAFFEN.xls
Werkwijze gerecycleerde computer:
Enkel gerecycleerde pc’s via hergebruikcentra komen in aanmerking waarbij de garantie minstens 12
maanden bedraagt. Maximumtussenkomst van € 100,00. Dossier dient voorgelegd te worden aan het
BCSD.
5.Tussenkomsten en aankopen voor meerderjarigen
SOCIO- CULTURELE PARTICIPATIE
Deze toelage dient aangewend voor:
a) de gedeeltelijke financiering van de deelname door de cliënten aan sociale, sportieve of
culturele manifestaties
b) de gedeeltelijke financiering van de deelname door de cliënten aan sociale, culturele of
sportieve verenigingen met inbegrip van lidgeld, benodigdheden en uitrustingen
c) de ondersteuning en financiering van initiatieven van of voor de doelgroep op sociaal, cultureel
of sportief vlak
d) de ondersteuning en financiering van initiatieven die de toegang en participatie van de cliënten
tot de informatie- en communicatietechnologieën bevorderen

Voorbeelden: zie overzichtstabel, categorieën 1 t.e.m. 4 (categorie 5 is enkel voor minderjarigen)
L:\SOCIO-CULTURELE PARTICIPATIE\REGLEMENT EN WETGEVING\20120104 WAT WEL EN WAT NIET.xls
6.Tussenkomsten en aankopen voor minderjarigen
KINDERCULTUURFONDS
Deze toelage dient aangewend voor:
a) de gedeeltelijke financiering van de deelname door de cliënten aan sociale, sportieve of
culturele manifestaties
b) de gedeeltelijke financiering van de deelname door de cliënten aan sociale, culturele of
sportieve verenigingen met inbegrip van lidgeld, benodigdheden en uitrustingen
c) de ondersteuning en financiering van initiatieven van of voor de doelgroep op sociaal, cultureel
of sportief vlak
d) de ondersteuning en financiering van initiatieven die de toegang en participatie van de cliënten
tot de informatie- en communicatietechnologieën bevorderen
e) de gedeeltelijke financiering van maatschappelijke dienstverlening om de maatschappelijke
integratie van kinderen van gebruikers via deelname aan sociale programma’s te bevorderen
(individuele acties).
f) de gedeeltelijke financiering van initiatieven met of voor kinderen van gebruikers om hun
maatschappelijke integratie te bevorderen (collectieve acties).
Voorbeelden: zie overzichtstabel, categorieën 1 t.e.m. 5
L:\SOCIO-CULTURELE PARTICIPATIE\REGLEMENT EN WETGEVING\20120104 WAT WEL EN WAT NIET.xls
7. Inwerkingtreding

Dit reglement treedt conform artikel 288 van het decreet over het lokaal bestuur in werking op de vijfde
dag na de bekendmaking ervan.
Namens de OCMW-raad,
Kristien Schoofs
algemeen directeur,

Rudi Dops
voorzitter
Voor eensluidend afschrift,

Kristien Schoofs
algemeen directeur,
03/2019

Rudi Dops
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