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Onderwerp

Goedkeuring reglement en procedure wegwerken digitale kloof

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
FEITELIJKE CONTEXT
De federale overheid besliste om aan de Belgische OCMW’s in 2020 een subsidie van
€ 125 miljoen toe te kennen voor OCMW-taken. Deze subsidie is te besteden in 2020 en 2021 aan
hulpverlening in de vorm van tussenkomsten voor huisvesting, energie, digitale ondersteuning,
psychosociale hulp, gezondheid, onbetaalde facturen, levensnoodzakelijke behoeften en
kinderarmoede. Het OCMW van Bilzen kiest ervoor om een gedeelte van de subsidie in te zetten op
het verkleinen van de digitale kloof.
MOTIVERING
De digitale kloof – digitale uitsluiting door gebrek aan toegang of vaardigheden – werd snel duidelijk
toen het voor iedereen aangewezen was om online school te volgen, werken en elkaar ontmoeten.
Vooral de kwetsbare kinderen dreigden een schoolse achterstand op te bouwen in vergelijking met
klasgenoten die wel toegang hadden tot noodzakelijke ICT hardware en internet.

Op het gebied van digitale ondersteuning werd er tijdens de eerste golf in de coronacrisis actie
ondernomen door het lokaal bestuur door een inzamelactie te organiseren van tweedehandslaptops. In samenwerking met de scholen werden de noden in kaart gebracht. Daarnaast ontvingen
we bijkomende financiële ondersteuning van serviceclubs. Zo werden er in het voorjaar een 80 tal
laptops bezorgd aan de meest kwetsbare gezinnen.
We willen in deze tweede COVID golf een gedeelte van de federale subsidie aanwenden om laptops
aan te kopen omdat ondertussen gebleken is dat de tweedehandsmarkt van laptops langzaamaan
opgedroogd raakt.
FINANCIELE ASPECTEN
Voor de aankoop van de laptops kunnen we beroep doen op de raamovereenkomst ICT van Stad en
OCMW Bilzen.
OCMW Bilzen wenst een vermoedelijke afname te doen via deze raamovereenkomst van € 23.000
inclusief btw. Dat zal gebruikt worden voor ongeveer 40 laptops.
De federale overheid stelt een subsidie ter beschikking van € 138.575. Hiervan zal er maximum
€ 23.000 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 laptop
met het oog op het bevorderen van onderwijsondersteuning vast.
Art. 2 De OCMW-raad belast het sociaal comité met de uitvoering van dit reglement en bijhorende
procedure.
Reglement betreffende de toekenning van een laptop met oog op het bevorderen van
onderwijsondersteuning
Gedurende de periode van de Coronapandemie en binnen de grenzen van de toegekende subsidies
wil het OCMW van Bilzen kwetsbare kinderen ondersteunen door hen te voorzien van een laptop
met het oog op het bevorderen van onderwijsondersteuning.
Toepassingsperiode
Art. 1 Dit reglement treedt in werking op de vijfde dag na de bekendmaking ervan op de
webtoepassing van de gemeente tot en met de datum vermeld 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 en hebben omwille van de
coronacrisis nood aan een laptop voor het volgen van afstandsonderwijs in het basis of
secundair onderwijs.
Art. 3 De rechthebbenden moeten ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister
van Stad Bilzen.
Art. 4 De materiële steun van een laptop wordt toegekend na een sociaal en financieel onderzoek
waaruit blijkt dat de persoon of het gezin financieel niet in staat is om een eigen laptop aan te
kopen.
Art. 5 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. 6 Personen, die in het kader van de organieke OCMW-wet enkel recht hebben op een
dringende medische hulp, komen niet in aanmerking laptop.
Art. 7 De voorzitter kan bij hoogdringendheid een beslissing nemen, die achteraf wordt bekrachtigd
door het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst.
Aanvraag
Art. 8 De maatschappelijk werkers maken actief dit aanbod bekend bij hun cliënten en helpen de
rechthebbenden bij het indienen van hun aanvraag tot het verkrijgen van een laptop. De
aanvraag zal binnen de 30 dagen na aanvraag aan het Bijzonder Comité van de sociale
dienst worden behandeld.
Bijzondere voorwaarden
Art. 9 Het toekennen van een laptop zal altijd eerst in overleg gebeuren met de betrokken school.
Art. 10 De laptop wordt geschonken aan het gezin en dus niet in bruikleen gegeven. OCMW Bilzen
is niet verantwoordelijk voor verlies van gegevens ten gevolge van storingen,
computervirussen, e.d.m
Inwerkingtreding
Art. 11 Dit reglement treedt in werking op de vijfde dag na de bekendmaking ervan op de
webtoepassing van de gemeente conform artikel 288 Decreet over het lokaal bestuur.
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