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GOEDGEKEURD
Zitting van 1 oktober 2020
OCMW - Sociale dienst

Participatie en Sociale activering 2020 - reglement Goedkeuring

Samenstelling:
Aanwezig:
de heer Stijn Van Baelen, Voorzitter Raad voor maatschappelijk welzijn; de heer Marc Vanherk, Lid;
de heer Jos Plessers, Lid; de heer Erik Vanmierlo, Lid; mevrouw Lieve Theuwissen, Lid; mevrouw Ann
Bernaerts, Lid; mevrouw Mia Croonen, Lid; de heer Mathieu Damen, Lid; mevrouw Geertje Das, Lid;
mevrouw Sylvia Dries, Lid; de heer Toon Geusens, Lid; mevrouw Nicole Ketelbuters, Lid; de heer Luc
Martens, Lid; de heer Bert Schelmans, Lid; de heer Guido Schonkeren; de heer Friedo Steensels, Lid;
de heer Lode Van Mierlo, Lid; de heer Jos Vanmontfort, Lid; de heer Jan Verjans, Lid; mevrouw Sara
Vrolix, Lid; mevrouw Lieve Willems, Lid; de heer Tom Wertelaers; de heer Rik Bloemen

Afwezig:
de heer Leo Cardinaels, Lid; de heer Eddie Brebels, Algemeen directeur

Beschrijving
Aanleiding en context
Jaarlijks wordt vanuit de POD Maatschappelijke Integratie een toelage ter beschikking gesteld van de
OCMW's voor de financiering van initiatieven ter bevordering van de participatie en sociale activering
van OCMW-gebruikers. Het OCMW legt een intern reglement vast waarin bepaald wordt aan welke
voorwaarden de doelgroep moet voldoen om aanspraak te kunnen maken op een tussenkomst.
Art. 1. De subsidiemaatregel participatie en sociale activering is - m.u.v. het subsidiegedeelte dat het
organiseren van collectieve modules, dewelke de individuele begeleiding in het kader van het
Geïndividualiseerd Project voor Maatschappelijke Integratie (GPMI) kunnen aanvullen, financiert - van
toepassing voor:
 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, Inkomensgarantie ouderen,...)
 Personen/gezinnen met een inkomen lager dan het Sociaal Vitaal Minimum
 Personen/gezinnen in budgetbegeleiding, budgetbeheer en/of CSR
Deze opsomming van rechthebbenden is afgestemd op de doelgroepafbakening van het Lokaal
Netwerk Vrijetijdsparticipatie.
Indien een individuele afwijking op deze doelgroepbepaling noodzakelijk wordt geacht, zal dit aan het
Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst ter goedkeuring worden voorgelegd.
Art. 2. De subsidie komt in aanmerking voor gemaakte kosten in het kader van participatie en sociale
activering vanaf 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020.
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Art. 3. De kosten van de activiteiten moeten verantwoord worden via facturen, betalingsbewijzen
en/of lidkaarten en moeten betrekking hebben op:
 deelname aan sociale, sportieve of culturele activiteiten (vb. gezinsuitstappen naar
pretparken, fitnessabonnementen, theaterbezoeken,...)
 deelname aan sociale, culturele of sportieve verenigingen met inbegrip van lidgeld en de voor
de deelname noodzakelijke benodigdheden en uitrustingen (vb. activiteiten in de
verenigingen, sportkledij,....)
 ondersteuning en financiering van initiatieven van of voor de doelgroep op sociaal, cultureel of
sportief vlak (vb. activiteiten die door het OCMW zelf of via onderaanneming voor de
doelgroep worden georganiseerd, specifieke activiteiten voor kansarme kinderen,
schoolondersteuning, paramedische en psychologische ondersteuning,...)
 ondersteuning en financiering van initiatieven die de toegang en de participatie van de
doelgroep tot de nieuwe informatie- en communicatietechnologieën bevorderen
Art.4. De individuele tussenkomsten van sociale, sportieve of culturele aard zullen beperkt worden tot
80% van de gekozen activiteit/lidgeld met een maximum van €200 per persoon per jaar. Dit naar
analogie van de tussenkomsten van het Lokaal Netwerk Vrije Tijd. Dit geldt dus niet voor de ruimere
tussenkomsten in het kader van participatie en sociale activering (vb: schoolfacturen, pedagogische
ondersteuning, ...). Een afwijking op het maximumbedrag kan worden toegestaan na goedkeuring van
het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst. Men kan voor meerdere activiteiten per jaar een
aanvraag indienen.
Art.5. Een tussenkomst in het kader van participatie en sociale activering kan, indien financieel
noodzakelijk voor de aanvrager, gecumuleerd worden met een tussenkomst vanuit het Lokaal Netwerk
Vrijetijdsparticipatie.

Argumentatie
Het doel van de toelage is om OCMW's te ondersteunen in de uitbouw van een beleid van participatie
en sociale activering. Bedoeling is om de zelfredzaamheid, de weerbaarheid en de maatschappelijke
betrokkenheid van de OCMW-gebruikers en hun kinderen te verhogen en hun sociaal isolement te
doorbreken door hen te laten deelnemen aan maatschappelijk zinvolle activiteiten. Dit kan gebeuren
als doel op zich ofwel als een eerste stap in een traject voor socio-professionele inschakeling.
De toelage richt zich tot de gebruiker van het OCMW in de ruime zin, met name de persoon die
gebruik maakt van gelijk welke vorm van openbare dienstverlening die behoort tot de opdrachten van
het OCMW. Die dienstverlening moet in de ruimst mogelijke betekenis begrepen worden. Men mag
het gebruik van de toelage dus niet beperken tot personen die recht hebben op een leefloon (of een
andere sociale uitkering).
Het komt aan het OCMW toe om de staat van behoeftigheid van de persoon na te gaan en om de
billijkheid af te wegen bij het toekennen van een welbepaald voordeel.
Juridische grond
Artikel 77 derde lid en artikel 78 tweede lid 3° van het decreet over het lokaal bestuur van 22
december 2017 stellen dat de raad voor maatschappelijk welzijn bevoegd is om de reglementen vast
te stellen.
De organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, art.
57, §1, tweede lid.
De onderrichting van 18/08/2020 betreffende de toelage ter bevordering van de participatie en sociale
activering van OCMW-gebruikers voor de eerste zes maanden van het jaar 2020.
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Het KB van 31 juli 2020 houdende maatregelen ter bevordering van de participatie en sociale
activering van de gebruikers van de dienstverlening van de openbare centra voor maatschappelijk
welzijn voor het jaar 2020.
De bijlage bij het KB van 31 juli 2020 houdende maatregelen ter bevordering van de participatie en
sociale activering van de gebruikers van de dienstverlening van de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn voor het jaar 2020.
De aanbevelingen van de inspectie van 23 mei 2013 om de criteria voor de toekenning van de
subsidies 'participatie en sociale activering' en de interventieplafonds goed te laten keuren door de
Raad voor Maatschappelijk Welzijn.

Administratieve afhandeling
Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan:
 het OCMW
Het reglement 'Participatie en Sociale activering 2020' wordt gepubliceerd op de website van de
gemeente.

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Aangezien de regering een regering in lopende zaken is, heeft het toelagebesluit betrekking op de
eerste zes maanden van het jaar 2020 en betreft het 50% (€ 4.266) van de totale toelage (€ 8.532)
voor het jaar 2020.
Vanaf november 2020 zal een tweede toelagebesluit genomen worden om de andere 50% van het
toelagebedrag voor het jaar 2020 vast te leggen.
Aangezien het KB dateert van 31 juli 2020 werden de tussenkomsten betreffende participatie en
sociale activering die werden aangevraagd voor 31/07/20 nog toegekend onder de regeling van het
jaar 2019. Op dat moment was de maximale tussenkomst nog € 120. Voor deze dossiers zal een
automatische bijpassing worden voorzien.

Stemming op het besluit
Goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
Het reglement 'Participatie en Sociale Activering 2020' vast te stellen en goed te keuren zoals
uitgeschreven in bijlage.

Artikel 2
Dit besluit te bewaren in het dossier 'Participatie en Sociale Activering'.

Artikel 3
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Een automatische bijpassing te voorzien voor de dossiers van 2020 die nog betoelaagd werden onder
oude de regeling van het jaar 2019.

Artikel 4
Het reglement bekend te maken volgens de bepalingen van artikel 285, 286 en 287 en het in werking
te laten treden volgens artikel 288 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.

Bijlagen
1. Reglement Participatie en sociale activering 2020.docx

Reglement ‘Participatie en Sociale Activering 2020’
Artikel 1: De subsidiemaatregel participatie en sociale activering is - m.u.v. het subsidiegedeelte dat
het organiseren van collectieve modules, dewelke de individuele begeleiding in het kader van het
Geïndividualiseerd Project voor Maatschappelijke Integratie (GPMI) kunnen aanvullen, financiert - van
toepassing voor:





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, InkomensGarantie Ouderen (IGO,...)
Personen/gezinnen met een inkomen lager dan het Sociaal Vitaal Minimum
Personen/gezinnen in budgetbegeleiding, budgetbeheer en/of CSR

Deze opsomming van rechthebbenden is afgestemd op de doelgroepafbakening van het Lokaal
Netwerk Vrijetijdsparticipatie.
Indien een individuele afwijking op deze doelgroepbepaling noodzakelijk wordt geacht, zal dit aan het
Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst (BCSD) ter goedkeuring worden voorgelegd.
Artikel 2: De subsidie komt in aanmerking voor gemaakte kosten in het kader van participatie en
sociale activering vanaf 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020.
Artikel 3: De kosten van de activiteiten moeten verantwoord worden via facturen, betalingsbewijzen
en/of lidkaarten en moeten betrekking hebben op:






deelname aan sociale, sportieve of culturele activiteiten (vb. gezinsuitstappen naar
pretparken, fitnessabonnementen, theaterbezoeken,...)
deelname aan sociale, culturele of sportieve verenigingen met inbegrip van lidgeld en de voor
de deelname noodzakelijke benodigdheden en uitrustingen (vb. activiteiten in de
verenigingen, sportkledij,....)
ondersteuning en financiering van initiatieven van of voor de doelgroep op sociaal, cultureel of
sportief vlak (vb. activiteiten die door het OCMW zelf of via onderaanneming voor de
doelgroep worden georganiseerd, specifieke activiteiten voor kansarme kinderen,
schoolondersteuning, paramedische en psychologische ondersteuning,...)
ondersteuning en financiering van initiatieven die de toegang en de participatie van de
doelgroep tot de nieuwe informatie- en communicatietechnologieën bevorderen

Artikel 4: De individuele tussenkomsten van sociale, sportieve of culturele aard zullen beperkt

worden tot 80% van de gekozen activiteit/lidgeld met een maximum van €200 per persoon per
jaar. Dit naar analogie van de tussenkomsten van het Lokaal Netwerk Vrije Tijd. Dit geldt dus niet
voor de ruimere tussenkomsten in het kader van participatie en sociale activering (vb:
schoolfacturen, pedagogische ondersteuning, ...). Een afwijking op het maximumbedrag kan
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worden toegestaan na goedkeuring van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst. Men kan
voor meerdere activiteiten per jaar een aanvraag indienen.
Artikel 5: Een tussenkomst in het kader van participatie en sociale activering kan, indien financieel
noodzakelijk voor de aanvrager, gecumuleerd worden met de tussenkomst vanuit het Lokaal Netwerk
Vrijetijdsparticipatie.

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens De Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Voorzitter raad maatschappelijk
welzijn
Stijn Van Baelen

Waarnemend algemeen directeur
Rik Bloemen
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