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Besteding maatregel ZOOM 18/25: aankoop laptops voor
jongeren - Bekrachtiging
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Aanwezig:
de heer Stijn Van Baelen, Voorzitter Raad voor maatschappelijk welzijn; de heer Marc Vanherk, 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;
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 Lieve Willems, Lid; de heer Tom Wertelaers, Lid;
mevrouw Ann Vande Weyer, Lid; de heer Pieter Schuurmans, Lid; de heer Eddie Brebels, Algemeen
directeur

Afwezig:
de heer Toon Geusens, Lid; mevrouw Sara Vrolix, Lid

Beschrijving
Aanleiding en context
De Federale Regering besliste om extra in te zetten op de ondersteuning van jongeren en studenten
in een kwetsbare situatie ten gevolge van de COVID-19-pandemie.
In de omzendbrief van 26 maart 2021 worden 2 maatregelen voorgesteld onder de benaming 'ZOOM
18/25':
 De eerste maatregel is bedoeld om jongeren tussen 18 en 25 jaar effectief te helpen via het
verlenen van steun door het OCMW. OCMW Bocholt krijgt hiervoor een subsidiebedrag van
8.411€ toegekend.
 De tweede maatregel beoogt het versterken van de steun die de OCMW' s kunnen verlenen in
het kader van het Geïndividualiseerd Project voor Maatschappelijke Integratie (GPMI) voor
jongeren die een leefloon ontvangen. Hiertoe wordt de GPMI-toelage voor dossiers van
studenten of jongeren onder de 25 jaar verdubbeld voor de periode van 1 april 2021 tot en
met 30 juni 2021. Deze toelage kan aangewend worden voor begeleidings- en
activeringskosten of voor personeelskosten voor een maatschappelijk werker die instaat voor
de begeleiding en activering van de personen die een GPMI hebben afgesloten.

Argumentatie
Omwille van het feit dat :
 het voor de sociale dienst van het OCMW prioritair is dat de middelen effectief en zinvol
besteed worden ten voordele van de doelgroep
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 het voor de sociale dienst van het OCMW belangrijk is dat er tegemoet wordt gekomen aan
het lenigen van noden die er omwille van Corona ontstaan zijn bij de doelgroep, zoals de
vraag naar betaalbare laptops
 de sociale dienst van het OCMW de doelgroep jongvolwassenen (18-25j) moeilijk kan bereiken
 de sociale dienst van het OCMW cijfers ontving van het Agentschap Uitbetaling Groeipakket
over +/- 80 gezinnen met een gezamenlijk bruto jaarinkomen lager dan 31.605,89€ per jaar
en kinderen boven de 18 jaar
 de POD Maatschappelijke Integratie toestemming geeft voor de hieronder geformuleerde
aanpak
stelt de sociale dienst van het OCMW de volgende werkwijze voor ter besteding van het
subsidiebedrag van € 8.411,00 (=eerste maatregel).
Bekendmaking:
Allereerst wil het OCMW ruim bekend maken dat jongeren die aan bepaalde voorwaarden voldoen in
aanmerking komen voor een gratis laptop via het OCMW. Naast de gangbare sociale media, de
website en de digitale schermen zal ook de flyer (zie bijlage) zo ruim mogelijk verdeeld worden (vb:
Biotechnicum, huisartsen, apothekers, jeugddienst, externe partners zoals JAC en Gezin Centraal). Op
die manier wil het OCMW jongeren zoveel als mogelijk over de streep trekken om toch contact op te
nemen.
Op basis van de cijfers van het groeipakket zijn de voorwaarden als volgt bepaald:
 voor jongeren geboren tussen 1996 en 2002
 woonachtig in een gezin te Bocholt waarvan het gezamenlijk belastbaar jaarinkomen kleiner
of gelijk is aan € 32.000,00
 er wordt een groeipakket ontvangen voor de jongere (via ouders, jongere zelf, familielid,...)
 de jongere is in het bezit van een identiteitskaart of geldig verblijfsdocument
 de jongere beschikt nog niet over een laptop
 bereidheid tot het invullen van de vragenlijst 'Jong in Bocholt'
Deze voorwaarden zullen ook duidelijk vermeld worden in de bekendmaking zodat er geen onjuiste
verwachtingen kunnen worden gecreëerd (zie voorbeeld flyer in bijlage).
De bekendmaking gebeurt vanaf 21 mei 2021 en de aanvragen kunnen worden ingediend van 1 juni
2021 tot en met 9 juli 2021.
Aanvraag:
Er kan maar 1 aanvraag per gezin worden ingediend, de aanvraag gebeurt bij het OCMW.
De maatschappelijk werker voert een beknopt sociaal onderzoek uit aan de hand van een
identificatiefiche (zie bijlage). Vervolgens wordt elke individuele aanvraag ter goedkeuring voorgelegd
aan het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst. Na de zitting van het BCSD ontvangt elke aanvrager
een individuele beslissing.
Van de jongeren wordt verwacht dat ze bereid zijn om de vragenlijst 'Jong in Bocholt' samen met de
maatschappelijk werker in te vullen.
Het voordeel van deze vragenlijst (opgesteld in samenwerking met de jeugddienst en het Huis van
het Kind) is dat het lokaal bestuur hieruit info kan halen over de noden van jongeren in Bocholt, de
blinde vlekken, de niet-georganiseerde jeugd,... Al deze info kan ook voor andere diensten (zoals
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Huis van het Kind, jeugddienst, verbindingsambtenaar) nuttig zijn. Jongeren zullen ook bevraagd
worden op hun interesse naar deelname aan een werkgroep.
De aanvraagperiode voor de laptop zal lopen van 1 juni 2021 tot en met 9 juli 2021.
Aankoop en verdeling laptops:
Zodra het aantal aanvragen effectief gekend is, zullen er prijzen worden opgevraagd voor een
aankoop van refurbished laptops in bulk.
De effectieve verdeling van de laptops kan dan in juli en augustus plaatsvinden.
Bij aflevering van de laptop tekenen de jongeren voor ontvangst.
Wegens hoogdringendheid (omwille van de verminderde personeelsinzet tijdens het
groot verlof) werd dit besluit reeds goedgekeurd door het Vast Bureau op 22 april 2021.
Aangezien er voorwaarden worden opgelegd tot het bekomen van een laptop dient het
besluit nog bekrachtigd te worden door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn.
Juridische grond
De organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn, art. 1
en 57.
De wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door Openbare
Centra voor Maatschappelijk Welzijn.
Artikels 77 en 78 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 inzake de
bevoegdheden van de raad voor maatschappelijk welzijn.
Artikels 84 tot en met 86 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 inzake de
bevoegdheden van het vast bureau.
Het Koninklijk Besluit van 3 maart 2021 ter ondersteuning van jongeren en studenten in een
kwetsbare situatie ingevolge de COVID-19 crisis.
De omzendbrief van 26 maart 2021 betreffende de te verlenen steun aan jongeren en studenten in
het kader van de COVID-19 crisis - Maatregelen Zoom 18/25.
Het besluit van het vast bureau van 22 april 2021 betreffende de aankoop van refurbished laptops in
bulk voor cliënten van de sociale dienst.

Administratieve afhandeling
Het besluit wordt bekend gemaakt volgens de bepalingen van artikels 285, 286 en 287 en gemeld aan
de toezichthoudende overheid volgens artikel 330 van het decreet over het lokaal bestuur van 22
december 2017.

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
OCMW Bocholt heeft in een ander dossier offertes ontvangen van 2 aanbieders van refurbished
toestellen. De prijzen per laptop schommelen tussen de € 235,00 à € 270,00.
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Met het subsidiebedrag dat wordt toegekend in het kader van de maatregel Zoom 18/25 kunnen er
dus ongeveer 30 laptops worden aangekocht (ARK 6481096).
Indien zou blijken dat er meer dan 30 jongeren een aanvraag doen, kan er ook nog worden
teruggevallen op het subsidiebedrag van de Vlaamse Overheid in kader van lokale armoedebestrijding
(€ 20.427,25 voor Bocholt).
Het gebruik van de toelage moet verantwoord worden via de webapplicatie 'Uniek jaarverslag' van de
POD voor 28 februari 2022. De niet-gebruikte of niet-verantwoorde bedragen zullen ten laatste op 1
november 2022 aan de Staat worden terugbetaald.

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

Besluit
Artikel 1
Het besluit van het Vast Bureau van 22 april 2021 houdende goedkeuring ‘Besteding maatregel ZOOM
18/25: aankoop laptops voor jongeren’ zoals gehecht aan dit besluit, wordt bekrachtigd.

Bijlagen
1. 2021-04-22 VB aankoop refurbished laptops in bulk voor cliënten sociale dienst.pdf

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

Algemeen Directeur
Eddie Brebels

Voorzitter raad maatschappelijk
welzijn
Stijn Van Baelen
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