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College van Burgemeester en Schepenen GOEDGEKEURD 
Besluit Zitting van 19 september 2019

Vrije Tijd - Lokaal Netwerk 
vrijetijdsparticipatie

23 2019_CBS_00656 Afsprakennota Lokaal netwerk Vrijetijdsparticipatie periode 
2020-2025 - Goedkeuring

Samenstelling:

Aanwezig:
de heer Stijn Van Baelen, Burgemeester - voorzitter; de heer Jos Plessers, Schepen; de heer Erik 
Vanmierlo, Schepen; mevrouw Lieve Theuwissen, Schepen; de heer Leo Cardinaels, Schepen; de 
heer Marc Vanherk, Schepen; de heer Eddie Brebels, Algemeen directeur

Beschrijving
Aanleiding en context
Het participatiedecreet van het departement Cultuur, jeugd en media voorziet in de opstart van een 
lokaal netwerk voor personen in armoede (zie bijlagen).  De Vlaamse overheid moedigt hiermee lokale 
besturen aan om op lokaal niveau een dynamisch beleid uit te bouwen voor de kansengroep personen 
in armoede. Deze netwerken krijgen als opdracht de participatiedrempels (betaalbaarheid, 
bereikbaarheid, begrijpbaarheid, beschikbaarheid en bruikbaarheid)  voor personen in armoede op het 
vlak van cultuur, jeugdwerk en sport weg te werken. In ruil daarvoor kunnen de gemeentes een 
subsidie (trekkingsrecht) aanvragen. Voor Bocholt gaat het concreet over € 2014,00 op jaarbasis. 
Voorwaarde is wel dat de gemeente zelf minimaal het dubbele hiervan aanwendt voor de realisatie 
van de doelstellingen en acties beschreven in de afsprakennota.

Op 7 februari 2019 keurde het college van burgemeester en schepenen de opstart van een lokaal 
netwerk vrijetijdsparticipatie goed. 

Het lokaal netwerk vrijetijdsparticipatie is sindsdien een 4-tal keer samengekomen en heeft een 
ontwerpversie van een afsprakennota opgemaakt. Deze afsprakennota - die de basis vormt voor het 
verkrijgen van het trekkingrecht - moet voor 1 oktober worden ingezonden bij het departement 
Cultuur, jeugd en media.

Argumentatie
 De opstart van een lokaal netwerk heeft als voordeel dat het zorgt voor een structurele 

inbedding van het VIPSA (versterking in participatie en sociale activering) actieplan van onze 
gemeente. Dit plan kwam tot stand in samenwerking tussen OCMW en de vrijetijdsdiensten 
van onze gemeente onder begeleiding van Arktos.

 De afsprakennota wordt als basis gebruikt departement cultuur, jeugd en media om het 
trekkingsrecht toe te kennen.

Juridische grond
 De bepalingen met betrekking tot de subsidiëring van lokale netwerken voor de bevordering 

van de vrijetijdsparticipatie van personen in armoede staan vervat in artikel 22 van het 
participatiedecreet van 18 januari 2008 en latere wijzigingen.
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 Artikels 19-26 van het uitvoeringsbesluit van 18 juli 2008 concretiseren deze bepalingen 
verder.

Administratieve afhandeling
Een afschrift van dit besluit wordt samen met de ondertekende afsprakennota en het ondertekend 
reglement om de doelgroep "mensen in armoede" af te bakenen, verzonden naar het Departement 
cultuur, jeugd en media.

Besluit
Artikel 1
Het college van burgemeester en schepenen keurt de afsprakennota lokaal netwerk 
vrijetijdsparticipatie alsook het reglement voor de afbakening van "mensen in armoede" goed. De 
algemeen directeur en de burgemeester worden belast met de ondertekening van beide documenten.

Artikel 2
Jaarlijks wordt een budget voorzien van € 4.500,00. De nodige kredieten zullen voorzien worden in 
het nieuwe meerjarenplan.

Bijlagen
1. Reglement voor de afbakening van Personen in Armoede.docx

Reglement voor de afbakening van Personen in Armoede. 
1. Welke activiteiten komen in aanmerking voor terugbetaling door het lokaal netwerk 

Initiatieven die vallen onder één van onderstaande criteria: 
 Sociale, sportieve of culturele voorstellingen/manifestaties   

Bv ticket voor een theatervoorstelling, ticket van een sportwedstrijd,…
 Sociale, sportieve of culturele verenigingen 

Bv lidgelden van een sportclub,…

2. Wat is de hoogte van terugbetaling ? 

Personen/gezinnen  die erkend worden als een persoon in armoede  hebben recht op een 
terugbetaling van 80% van de gekozen activiteit met een jaarlijks maximum van 120 euro per 
persoon.  Men kan dus voor meerdere activiteiten per jaar een aanvraag indienen. 

3. Wie komt in aanmerking voor een terugbetaling vanuit het lokaal netwerk ? 

Allereerst moeten de personen en gezinnen verblijven in de gemeente Bocholt. 
Verder moeten de personen en/of gezinnen voldoen aan één van de onderstaande 
voorwaarden om erkend te worden als een persoon in armoede : 

 Personen/gezinnen die recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming vanuit de mutualiteit. 
 Personen/gezinnen die een leefloon ontvangen of een daarmee gelijkgesteld bedrag 

(equivalent leefloon, IGO) 
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 Personen/gezinnen in budgetbegeleiding, budgetbeheer en/of CSR  Personen/gezinnen met 
een inkomen onder het Socio Vitaal Minimum 

4. Welke bewijzen dient men voor te leggen alvorens recht te kunnen hebben op een 
terugbetaling vanuit  het lokaal netwerk vrijetijdsparticipatie

 Recht op verhoogde tegemoetkoming (het is voldoende om één van beide voor te leggen) 
a. Klevertje van de mutualiteit waarin de code eindigt op een 1 

i. Bv 101/101 - 111/111 – 121/121 – 131/131 – 441/461

b. Attest verhoogde tegemoetkoming afgeleverd door de mutualiteit 

 Recht op leefloon of een daarmee gelijkgesteld bedrag
a. Attest (equivalent) leefloon afgeleverd door het bevoegde OCMW 
b. Attest Inkomens Garantie Ouderen afgeleverd door de federale pensioendienst 

 Personen/gezinnen in budgetbegeleiding, budgetbeheer en/of CSR 
a. Attest budgetbegeleiding, budgetbeheer afgeleverd door een erkende instelling voor 

schuldbemiddeling bv. CAW, OCMW 
b. Attest afgeleverd door de schuldbemiddelaar 

 Personen/gezinnen met een inkomen onder het Socio Vitaal Minimum 
a. De berekeningswijze van het SVM wordt bijgevoegd bij dit reglement
b. Deze aanvragen kunnen enkel behandelt worden door maatschappelijk werkers van 

de sociale dienst. 

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens Het College van Burgemeester en Schepenen

Algemeen directeur 
Eddie Brebels Burgemeester

Stijn Van Baelen


