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Raad voor Maatschappelijk Welzijn GOEDGEKEURD 
Besluit Zitting van 27 oktober 2021

OCMW - Sociale dienst

3 2021_RMW_00036 Participatie en Sociale activering 2021: aankoop 
Sintpakketten - Goedkeuring

Samenstelling:

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 Jos Vanmontfort, Lid; de heer Jan Verjans, 
Lid; mevrouw Sara Vrolix, Lid; mevrouw Lieve Willems, Lid; de heer Tom Wertelaers, Lid; mevrouw 
Ann Vande Weyer, Lid; de heer Pieter Schuurmans, Lid; mevrouw Anja Smids, Lid; de heer Eddie 
Brebels, Algemeen directeur

Afwezig:
de heer Toon Geusens, Lid

Beschrijving
Aanleiding en context
Jaarlijks wordt vanuit de POD Maatschappelijke Integratie een toelage ter beschikking gesteld aan de 
OCMW's voor de financiering van initiatieven ter bevordering van de participatie en sociale activering 
van OCMW-gebruikers. OCMW Bocholt kan voor 2021 aanspraak maken op een bedrag van € 
8.239,00.
Omwille van de vele subsidiekanalen waarover het OCMW in 2021 kon beschikken n.a.v. de Covid-19 
pandemie is er momenteel nog een groot deel van de subsidie (+/- € 6.000,00) beschikbaar. 
De sociale dienst van het OCMW heeft gezocht naar een zinvolle besteding van de subsidie binnen de 
3 doelstellingen van de maatregel, zijnde:

 bevorderen van maatschappelijke participatie;
 organiseren van collectieve modules;
 bestrijden van kinderarmoede.

De sociale dienst van het OCMW stelt voor om, in navolging van de Sintcadeaus die het Huis van het 
Kind vorig jaar aan kwetsbare kinderen gaf, eenzelfde actie te organiseren voor Sinterklaas 2021.

Argumentatie
In 2020 voorzag het Huis van het Kind Sintcadeaus voor maatschappelijk kwetsbare kinderen. Deze 
actie werd door de cliënten van het OCMW enthousiast onthaald. Er werden toen 96 pakketten, voor 
kinderen van de eerste kleuterklas tot en met het zesde leerjaar, verdeeld. 
Aangezien de feestdagen voor veel cliënten een grote druk op hun budget leggen, stelt de sociale 
dienst van het OCMW voor om voor Sinterklaas 2021 opnieuw te voorzien in Sintcadeaus die de 
ouders zelf voor hun kinderen kunnen uitkiezen. 
Bedoeling is om deze pakketten te verdelen aan kinderen (van de eerste kleuterklas tot en met 6de 
leerjaar) van cliënten die in actieve begeleiding zijn bij het OCMW en die: 
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 recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming vanuit de mutualiteit OF
 een leefloon ontvangen of een daarmee gelijkgesteld bedrag (equivalent leefloon, 

Inkomensgarantie ouderen,...) OF
 een inkomen hebben lager dan het Sociaal Vitaal Minimum OF
 in budgetbegeleiding, budgetbeheer en/of CSR zitten

Aan de ouders van de kinderen zal een keuzelijst ter beschikking worden gesteld waarop ze voor elk 
kind, dat in aanmerking komt, 1 spel/speelgoed mogen aanduiden. De cadeaus worden ten laatste de 
week voor Sinterklaas geleverd zodat de ouders de cadeaus op 6 december effectief kunnen 
gebruiken.
Eén Sintcadeau zal ongeveer € 20,00 per kind bedragen. 
Bij aflevering van het spel/speelgoed zal de ouder een identificatiefiche ter aanvraag en tegelijkertijd 
ter ontvangst ondertekenen. Dit, als verantwoordingsstuk voor de besteding van de subsidie voor de 
Programmatorische Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie (POD). 
De lijst van aangevraagde en afgeleverde Sintcadeaus zal ter bekrachtiging aan het Bijzonder Comité 
voor de Sociale Dienst worden voorgelegd. 

Juridische grond
Artikel 77 derde lid en artikel 78 tweede lid 3° van het decreet over het lokaal bestuur van 22 
december 2017 die 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.
Het KB van 29 juni 2021 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 2021.
De bijlage bij het KB van 29 juni 2021 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 2021. 
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:

 de sociale dienst van het OCMW
 Agentschap Binnenlands Bestuur

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.

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
De subsidie komt in aanmerking voor gemaakte kosten in het kader van participatie en sociale 
activering vanaf 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021. 
Rekening houdend met het aantal pakketten dat vorig jaar verdeeld werd (96) door het Huis van het 
Kind en het voorziene bedrag per kind (20€), ramen we op een bedrag van 2.000€ voor deze actie. 
Dit bedrag kan volledig worden ingebracht onder ARK 6481230 (SCP kinderarmoede). 
Voor de samenstelling van de Sintpakketten zal contact genomen worden met minstens 3 aanbieders 
van spelmateriaal. De offerte die prijs/kwaliteit het beste scoort, zal weerhouden worden voor de 
levering van het materiaal. 

Stemming op het besluit
Goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn met unanimiteit
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Besluit
Artikel 1
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn keurt de aankoop van Sintpakketten met een deel van de 
subsidie ter bevordering van de participatie en sociale activering 2021 goed.

Artikel 2
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn verklaart zich akkoord met de criteria die gelden als 
voorwaarden om aanspraak te kunnen maken op een spelpakket. Zijnde: 
een kind zijn (van de eerste kleuterklas tot en met het zesde leerjaar) van cliënten die in actieve 
begeleiding zijn bij het OCMW en die: 

 recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming vanuit de mutualiteit OF
 een leefloon ontvangen of een daarmee gelijkgesteld bedrag (equivalent leefloon, 

Inkomensgarantie ouderen,...) OF
 een inkomen hebben lager dan het Sociaal Vitaal Minimum OF
 in budgetbegeleiding, budgetbeheer en/of CSR zitten

Artikel 3
Elk kind dat in aanmerking komt volgens de criteria vastgesteld in artikel 2 krijgt 1 Sintcadeau ter 
waarde van ongeveer € 20,00.

Aldus beslist in bovenvermelde zitting
Namens De Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Algemeen Directeur 
Eddie Brebels

#$ondertekening1$#

#$stempel$#

Voorzitter raad maatschappelijk 
welzijn
Stijn Van Baelen
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