Uittreksel uit de notulen
raad van 21 december 2015
Vaststelling van een reglement voor de toekenning van een socio-culturele
participatiepremie.
DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN,
Aanwezig:

Marie Jeanne Hendrickx, Ursula Bervoets, Maria Boven, Jerry Janssens,
Jozef Lemmens, Kathleen Lemmens, Xavier Lesenne, Omer Mievis,
Marlene Swinnen, Benny Vangelder, Patrick Vansweevelt: raadsleden;
Guido Goossens: OCMW-secretaris

Verontschuldigd:
Afwezig:
Gelet op het raadsbesluit van 01 december 2014 tot vaststelling van een reglement voor de
toekenning van een socio-culturele participatiepremie voor de periode van 01 januari 2015 tot en
met 31 december 2015, hierna aangeduid als “reglement socio-culturele participatiepremie”;
Gelet op het koninklijk besluit van 27 maart 2015 houdende maatregelen ter bevordering van de
participatie en sociale activering van de gebruikers van de dienstverlening van de OCMW’s voor
het jaar 2015 (01 januari 2015 – 31 december 2015), inzonderheid de artikelen 2 en 3;
Overwegende dat er vanaf 2016 nog niet bekend is of er - zoals voor de periode 2010-2015 - naast
het reeds gekende (klassieke) budget voor socio-culturele participatie vanuit de federale regering
een bijkomend budget wordt voorzien voor activiteiten gelieerd aan de bestrijding van
kansarmoede bij kinderen;
Overwegende dat het OCMW het echter zeer belangrijk vindt om de individuele acties ter
financiering van de bestrijding van kansarmoede bij kinderen verder te zetten om de
maatschappelijke integratie van deze kansarme kinderen te bevorderen;
Overwegende dat er vanaf 2016 ook de mogelijkheid voorzien wordt om naast deze individuele
acties ook een collectieve actie te organiseren om de sociale integratie van cliënten te bevorderen,
zoals voorzien in artikel 2 en 3 van het koninklijk besluit van 27 maart 2015 houdende maatregelen
ter bevordering van de participatie en sociale activering van de gebruikers van de dienstverlening
van de OCMW’s voor het jaar 2015 (01 januari 2015 – 31 december 2015);
Overwegende dat voorgesteld wordt om vanaf 01 januari 2016 het reglement socio-culturele
participatiepremie voor onbepaalde duur vast te stellen ipv dit elk jaar ongewijzigd te verlengen;
Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de OCMW’s en latere
wijzigingen;
Gelet op de bespreking;
Op voorstel van de voorzitter;
Ja-stemmen:

Neen-stemmen:
Onthoudingen:

Marie Jeanne Hendrickx, Ursula Bervoets, Maria Boven, Jerry Janssens,
Jozef Lemmens, Kathleen Lemmens, Xavier Lesenne, Omer Mievis,
Marlene Swinnen, Benny Vangelder, Patrick Vansweevelt

BESLUIT:
Artikel 1: Het OCMW kan vanaf 01 januari 2016 collectieve acties opzetten voor gebruikers van de
dienstverlening van het OCMW om hun maatschappelijke integratie te bevorderen.
Artikel 2: Het OCMW stelt drie individuele tussenkomsten per kalenderjaar vast voor de toekenning
van een socio-culturele participatiepremie. Het reglement voor de toekenning van deze socioculturele participatiepremies wordt vanaf 01 januari 2016 als volgt vastgesteld:
------------REGLEMENT VOOR DE TOEKENNING VAN EEN SOCIO-CULTURELE PARTICIPATIEPREMIE
Artikel 1:

Een eerste tussenkomst per kalenderjaar wordt algemeen in het kader van socioculturele participatie voorzien voor personen die aan volgende voorwaarden voldoen:
- inwoner zijn van de stad Scherpenheuvel-Zichem of vluchteling voor wie als
bevoegd OCMW het OCMW van Scherpenheuvel-Zichem werd aangeduid;
- de leeftijd van 26 jaar nog niet bereikt hebben of een toegewezen bewoner zijn van
het Lokaal Opvanginitiatief van het OCMW Scherpenheuvel-Zichem;
- het gezinsinkomen mag niet hoger zijn dan 150% van de overeenstemmende
categorie van het leefloon, vermeerderd met € 100,00 per kind ten laste;

Artikel 2:

Het gezinsinkomen vermeld in artikel 1 wordt berekend als volgt:
- de beschikbare netto-inkomsten op datum van de aanvraag worden in aanmerking
genomen;
- de kinderbijslag en de vergoedingen ontvangen als pleegouder worden vrijgesteld;
- het onderhoudsgeld dat de aanvrager ontvangt voor zichzelf wordt volledig in
aanmerking genomen;
- het onderhoudsgeld voor kinderen ten laste wordt in aanmerking genomen met een
max. van € 100,00 per kind;
- bij loonbeslag/loonoverdracht wordt het effectief ontvangen inkomen in aanmerking
genomen na aftrek van het loonbeslag/loonoverdracht;
- bij personen toegelaten tot een collectieve schuldenregeling overeenkomstig de wet
van 5 juli 1998 of tot een budgetbeheer bij het OCMW Scherpenheuvel-Zichem
wordt het effectief ontvangen inkomen (leefgeld) in aanmerking genomen na aftrek
van de inhoudingen door de schuldbemiddelaar of door de budgetbeheerder;
- enkel de inkomsten van een inwonende persoon met wie de aanvrager een feitelijk
gezin vormt (samenleven als koppel) worden volledig in aanmerking genomen, de
inkomsten van andere inwonende personen worden vrijgesteld.

Artikel 3:

Deze tussenkomst kan toegekend worden voor volgende doeleinden: inschrijvingsgeld,
lidgeld, kostprijs voor deelname aan een uitstap of activiteit, benodigdheden,
toegangstickets, uitrusting, … voor :
- activiteiten van een feitelijke vereniging of vzw en voor toegewezen bewoners van
het Lokaal Opvanginitiatief van het OCMW Scherpenheuvel-Zichem eveneens alle
socio-culturele activiteiten op eigen initiatief
- deelname aan activiteiten georganiseerd door de stadsdiensten met inbegrip van de
Hagelandse Academie voor Muziek en Woord, de Hagelandse Academie voor
Beeldende Kunst en de activiteiten per kalenderjaar in het kader van de eigen
programmatie van Den Egger zoals vermeld in de programmatiebrochure van Den
Egger;
- deelname aan het dagtoerisme of de georganiseerde vakanties opgenomen in het
vakantieaanbod
van
het
Steunpunt
Vakantieparticipatie
(uitgezonderd
verplaatsingskosten);
- schoolreizen of schooluitstappen met sociaal-culturele doeleinden, ook deze die
deel uitmaken van het verplichte lessenpakket.

Artikel 4:

Deze tussenkomst wordt vastgesteld op 90% van de gemaakte en bewezen kosten
voor de aanvaarde doeleinden en wordt beperkt tot € 200,00 per persoon per
kalenderjaar, met uitzondering van de toegewezen bewoners van het Lokaal

Opvanginitiatief van het OCMW Scherpenheuvel-Zichem voor wie de tussenkomst
wordt vastgesteld op 100%.
Voor de activiteiten in het kader van de eigen programmatie van Den Egger zoals
vermeld in de programmatiebrochure van Den Egger is er per kalenderjaar een
bijkomende tussenkomst van max. € 50,00 per persoon, waardoor de totale
tussenkomst max. € 250,00 per persoon bedraagt per kalenderjaar.
Artikel 5:

Een tweede tussenkomst per kalenderjaar wordt specifiek in het kader van culturele
participatie voorzien voor personen die aan volgende voorwaarden voldoen:
- inwoner zijn van de stad Scherpenheuvel-Zichem of vluchteling voor wie als
hulpverlenend OCMW het OCMW van Scherpenheuvel-Zichem werd aangeduid;
- het recht op de verhoogde verzekeringstegemoetkoming of het OMNIO-statuut in de
ziekte- en invaliditeitsverzekering genieten, toegelaten zijn tot een collectieve
schuldenregeling overeenkomstig de wet van 5 juli 1998 of tot een budgetbeheer bij
het OCMW Scherpenheuvel-Zichem of een toegewezen bewoner zijn van het
Lokaal Opvanginitiatief van het OCMW Scherpenheuvel-Zichem.

Artikel 6:

De controle van het recht op de verhoogde verzekeringstegemoetkoming of het
OMNIO-statuut in de ziekte- en invaliditeitsverzekering van de personen vermeld in
artikel 5 gebeurt aan de hand van :
- een sociaal onderzoek op basis van de gegevens van de Kruispuntbank van Sociale
Zekerheid
- bij gebreke aan de gegevens van de Kruispuntbank van Sociale Zekerheid: een
kleefvignet of attest van het ziekenfonds.

Artikel 7:

De personen toegelaten tot een collectieve schuldenregeling overeenkomstig de wet
van 5 juli 1998 of tot een budgetbeheer bij het OCMW Scherpenheuvel-Zichem vermeld
in artikel 5 komen in aanmerking voor de tussenkomst zonder inkomensonderzoek.

Artikel 8:

De specifieke tussenkomst vermeld in artikel 5 wordt toegekend voor de activiteiten per
kalenderjaar in het kader van de eigen programmatie van Den Egger zoals vermeld in
de programmatiebrochure van Den Egger. Deze tussenkomst wordt vastgesteld op
90% van de gemaakte en bewezen kosten en wordt beperkt tot € 50,00 per persoon
per kalenderjaar, met uitzondering van de toegewezen bewoners van het Lokaal
Opvanginitiatief van het OCMW Scherpenheuvel-Zichem voor wie de tussenkomst
wordt vastgesteld op 100%.

Artikel 9:

Een derde tussenkomst per kalenderjaar wordt specifiek in het kader van de bestrijding
van kinderarmoede voorzien voor kansarme minderjarigen met als doel om de
maatschappelijke integratie van deze kansarme kinderen te bevorderen.

Artikel 10: De specifieke tussenkomst vermeld in artikel 9 kan toegekend worden voor het ten
laste nemen van de kosten in het kader van:
- de deelname aan sociale programma’s : de kosten van opleidingen voor ouders die
verband houden met de ontwikkeling van het kind en kosten verbonden aan de
participatie van luister- en dialoogplaatsen met betrekking tot de ontwikkeling van
het kind
- onderwijsondersteuning
:
de
al
dan
niet
verplichte
schoolkosten,
schoolabonnement, bijlessen enz.
- psychologische ondersteuning voor het kind of voor de ouders : de kosten van
raadpleging van een specialist (bv. psycholoog, psychiater, bij specifieke
leerstoornissen zoals dyslexie enz.)
- paramedische ondersteuning : de kosten van raadpleging of tussenkomst van een
specialist (bv. kinesitherapeut, opticien, logopedist, orthoptist, audioloog,
psychomotoriekspecialist enz.) en de kosten van de aankopen van noodzakelijke
benodigdheden voor kinderen (bv. matras voor baby’s, bril, tandprothesen,
hoorapparaten enz.)
- de aankoop van pedagogische hulpmiddelen en spelletjes.

Artikel 11: In afwachting van de mogelijke verlenging per kalenderjaar van de subsidiëring in het
kader van maatregelen ter bevordering van de participatie en sociale activering van de
gebruikers van de dienstverlening van de OCMW’s komen deze tussenkomsten per
kalenderjaar ten laste van het budget van het OCMW.

Namens de raad,
de OCMW-secretaris
w.g. Guido Goossens

de OCMW-voorzitter
w.g. Marie Jeanne Hendrickx
voor eensluidend afschrift,

OCMW-secretaris

Guido Goossens

OCMW-voorzitter

Marie Jeanne Hendrickx

