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Onderwerp

Vaststelling reglement houdende toekenning van een eenmalige
tussenkomst van schoolkosten ter ondersteuning van de onderwijskansen
en goedkeuring samenwerkingsovereenkomst

BEVOEGDHEID EN JURIDISCH KADER
Art. 77 van het Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.
KB van 13 mei 2020 houdende het invoeren van een subsidie COVID-19 voor de doelgroep van de
Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn gewijzigd bij KB van 3 juli 2020.
Omzendbrief betreffende de wet van 7 oktober 2020 tot wijziging van het KB van 13 mei 2020
houdende het invoeren van een subsidie Covid 19 voor de doelgroep van de Openbare Centra voor
Maatschappelijk Welzijn.
Besluit OCMW-raad 6 oktober 2020 met betrekking tot de besteding van subsidies COVID-19 voor
het Sociaal Huis.
FEITELIJKE CONTEXT
De federale overheid stelt de OCMW’s subsidies ter beschikking voor de bestrijding van de
gevolgen van COVID-19 pandemie. Bilzen ontvangt hiervoor € 138.575.
Op de OCMW-raad van 6 oktober werd een voorstel goedgekeurd ter besteding van deze
middelen. Een van deze maatregelen betreft een éénmalige tussenkomst in schoolkosten voor
gezinnen met kinderen die secundair onderwijs volgen én een schooltoeslag via het Groeipakket
ontvingen. De éénmalige tussenkomst bedraagt € 50 per kind.

MOTIVERING
De federale overheid kende het OCMW van Bilzen €138.575,00 toe voor de bestrijding van de
gevolgen van de pandemie.
De OCMW-raad van 6 oktober 2020 keurde de voorgestelde acties goed, waaronder de
tussenkomst in schoolkosten.
Er wordt voorgesteld om gezinnen waarvan één kind of meerdere kinderen in het schooljaar
2019-2020 secundair onderwijs volgden en hiervoor een schooltoeslag van het Groeipakket
ontvingen een éénmalig bedrag van € 50 per kind toe te kennen.
In het basisonderwijs bestaat het systeem van de maximumfactuur, in het secundair onderwijs is
dit niet. Ook zijn veel ouders genoodzaakt om extra kosten te maken (laptop, internet-aansluiting,
energiekosten, opvangkosten,…) voor hun kinderen die secundair onderwijs volgen omwille van
het afstandsonderwijs.
In Bilzen zijn er ongeveer 900 kinderen die secundair onderwijs volgden in schooljaar 2019-2020
en die een schooltoeslag via het Groeipakket ontvingen. Dit recht toont een kwets-baarheid aan
op basis van inkomen en hoedanigheid. Dit recht is objectief vast te stellen door het Groeipakket.
De contactgegevens van de voorgenoemde doelgroep kan bekomen worden via het VUTG mits
het afsluiten van een samenwerkingsovereenkomst met betrekking tot het delen van
persoonsgegevens.
FINANCIELE ASPECTEN
Er zijn ongeveer 700 gezinnen die tot de vooropgestelde doelgroep behoren, in totaal gaat het over
ongeveer 900 kinderen. De port- en printkosten voor de brieven zijn ten laste van het OCMW van
Bilzen. De portkosten bedragen € 0,86 per brief (niet-prior) en € 0,019191 per enveloppe. De
printkosten bedragen € 0,015 per click. De administratieve uitvoering gebeurt door het VUTG. Dit zal
een kost zijn van ongeveer € 800.
Hiervoor is er budget voorzien op ACT 146 0900-01 6483003.
Voor het toekennen van de éénmalige tussenkomst in schoolkosten zal er een maximum van
€ 48.500 worden gebruikt. Dit budget is voorzien onder ACT 146 0900-01 6483003.
BESLISSING
Art. 1 De OCMW-raad stelt het navolgend reglement betreffende de toekenning van een
éénmalige tussenkomst in schoolkosten vast.
Art. 2 De OCMW-raad belast het sociaal comité met de uitvoering van dit reglement en
bijhorende procedure.
Art. 3 De OCMW-raad keurt de samenwerkingsovereenkomst met het Vlaams Agentschap voor
de Uitbetaling van Toelagen in het kader van het Gezinsbeleid (VUTG) goed zodat het
bekomen van de contactgegevens van de vooropgestelde doelgroep mogelijk is.

Reglement inzake de toekenning van een éénmalige tussenkomst van schoolkosten ter
ondersteuning van de onderwijskansen.
Gedurende de periode van de coronapandemie en binnen de grenzen van de toegekende
subsidies wil het OCMW van Bilzen kwetsbare gezinnen ondersteunen door de toekenning van
een éénmalige tussenkomst in schoolkosten.
Toepassingsbereik
Art. 1 Dit reglement is van toepassing in het kader van en voor de duur bepaald in het KB van 13
mei 2020 houdende het invoeren van een subsidie COVID-19 voor de doelgroep van de
Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn gewijzigd bij KB van 3 juli 2020 en
omzendbrief betreffende de wet van 7 oktober 2020 tot wijziging van het KB van 13 mei 2020
houdende het invoeren van een subsidie Covid 19 voor de doelgroep van de Openbare
Centra voor Maatschappelijk Welzijn.
Rechthebbenden
Art. 2 De rechthebbenden behoren tot de doelgroep van het OCMW gezien zij een
schooltoeslag ontvangen voor één of meerdere kinderen die in het schooljaar 2019-2020
secundair onderwijs volgden van het Groeipakket. Dit recht toont een kwetsbaarheid aan
op basis van inkomen en hoedanigheid. Dit recht is objectief vast te stellen door het
Groeipakket.
Art. 3 De rechthebbenden moeten ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister
van Stad Bilzen.
Art. 4 De éénmalige tussenkomst wordt toegekend na een sociaal en financieel onderzoek
waaruit blijkt dat het gezin bijkomende kosten heeft gehad naar aanleiding van de
pandemie. Ouders zijn genoodzaakt om extra kosten te maken (laptop, internetaansluiting, energiekosten, opvangkosten,…) voor hun kinderen die secundair onderwijs
volgen omwille van het afstandsonderwijs.
Art. 5 Onder een sociaal en financieel onderzoek verstaan we een ondertekening van een
document waarin de rechthebbende verklaart bijkomende kosten te hebben gehad naar
aanleiding van de pandemie. De ontvangen brief van het VUTG, een schoolrekening of een
rekening van schoolboeken en het betaalbewijs hiervan dienen als bijkomende en verplichte
bewijsstukken. Ook zal er een folder toegevoegd worden bij de brief van het VUTG met
rechten die men mogelijks kan uitputten. Mocht hierover verdere info nodig zijn dan kan de
rechthebbende maximale ondersteuning krijgen bij het OCMW.
Art. 6 Personen waarvan het OCMW de gezins- en inkomenssituatie reeds kent, zullen niet
onderworpen worden aan een sociaal en financieel onderzoek, met name personen:
-

personen die in budgetbeheer/begeleiding zijn bij het OCMW
personen die in een procedure van collectieve schuldenregeling zitten
personen die een leefloon of een financiële steun equivalent leefloon genieten

Art. 7 Personen, die in het kader van de organieke OCMW-wet enkel recht hebben op een
dringende medische hulp, komen niet in aanmerking voor deze tussenkomst.

Art. 8 De uiterlijke indieningsdatum van het aanvraagformulier met de verplichte bewijsstukken is 1
mei 2021.
Art. 9 Dit reglement treedt in werking op de vijfde dag na de bekendmaking ervan op de
webtoepassing van de gemeente conform art 288 over het lokaal bestuur.
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