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SD: reglement subsidie participatie en sociale activering - goedkeuring.

De raad voor maatschappelijk welzijn,
Voorgeschiedenis
Het fonds voor participatie en sociale activering is een federale subsidiemaatregel die wordt toegekend
aan OCMW’s om participatie en sociale activering te stimuleren. De OCMW’s zijn vrij om de doelgroep
af te bakenen en te kiezen waar op wordt ingezet.
Vanaf een subsidiebedrag van 5 000,00 EUR dient voldaan te worden aan een aantal specifieke
voorwaarden:
- 25%-50% van het subsidiebedrag dient te worden besteed aan een collectieve module,
- minimum 25% aan kinderarmoede,
- het restsaldo kan gaan naar individuele participatie en sociale activering.
Juridische grond
•
•
•
•
•

Organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn;
Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017;
Wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door de Openbare
Centra voor Maatschappelijk Welzijn;
Koninklijk besluit 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 2018 d.d. 23 februari 2018;
positief advies aangaande het voorstel geformuleerd door het vast bureau van 6 februari 2019;

Beleidsplan en adviezen
1.1 We creëren kansen ter bevordering van participatie en integratie in de Retiese gemeenschap.
1.1.3. We verankeren initiatieven die participatie en integratie versterken.
1132. Alle inwoners kunnen deelnemen aan socio-culturele en sportieve evenementen.
→ luik collectieve module & individuele toekenning participatie en sociale activering
1.2. We bouwen een structureel kansenbeleid uit met aandacht voor maatwerk.
1.2.3. De kinderarmoede in Retie wordt teruggedrongen.
1231. De kinderarmoede in Retie is in kaart gebracht. Onderzoek kinderarmoede & uitwerken structurele
maatregel in bestrijding ervan.
→ luik kinderarmoede
Feiten en context
In het verleden is beslist om de doelgroep af te bakenen als volgt:

-

gerechtigden op RMI-leefloon (recht op maatschappelijke integratie) of financiële steun
equivalent leefloon,
- gerechtigden op IGO (inkomensgarantie voor ouderen),
- personen in schuldhulpverlening,
- personen die regelmatig financiële steun ontvangen van het OCMW,
- individuele situaties na toekenning door het BCSD,
- bewoners van een woonzorgcentrum voor wie het OCMW van Retie de lasten draagt,
en om de besteding van de subsidie te gebruiken voor duurzame initiatieven (die passen binnen het
kader van de subsidiemaatregel):
- lidgelden van verenigingen én de bijhorende activiteiten georganiseerd door deze verenigingen,
indien de gebruiker lid is van deze vereniging, alsook het nodige materiaal;
- gemeentelijke activiteiten;
- activiteiten georganiseerd door het woonzorgcentrum van personen voor wie het OCMW de WZCkosten ten laste neemt.
De cliënt betaalt 20% van de facturen zelf, 80% wordt bekostigd met de subsidie. Het budget participatie
en sociale activering hanteerde een maximumbedrag van 150,00 EUR per persoon.
In augustus werd de subsidie geëvalueerd en gekeken hoeveel er nog restte. Het restbedrag werd
verdeeld over de personen die nog aanvragen binnen brachten, ook als hun budget van 150,00 EUR
overschreden was. Dit werd bekeken dossier per dossier.
Binnen de subsidie is er een luik kinderarmoede. Hier werden voornamelijk schoolfacturen mee betaald,
met een maximumbedrag van 50,00 EUR per kind. Ook hier werd in augustus gekeken hoeveel er nog
restte en verdeeld over de binnengekomen aanvragen.
In 2018 ontving OCMW Retie een bedrag dat hoger was dan 5 000,00 EUR. Het is waarschijnlijk dat
OCMW Retie ook voor 2019 een gelijkaardig bedrag zal worden toegekend. Dit betekent dat voldaan
dient te worden aan de voorwaarde tot het inrichten van een collectieve module.
Argumentatie
Doelgroep
Gerechtigden op een inkomensgarantie voor ouderen zijn niet allemaal gekend op de sociale dienst.
We stellen daarom voor om deze groep geen standaardtoekenning te geven, maar wanneer de vraag
zich voordoet, het dossier als individuele situatie op het BCSD brengen. De sociale dienst stelt voor om
de doelgroep te wijzigen naar:
- gerechtigden op RMI-leefloon of financiële steun equivalent leefloon,
- personen in schuldhulpverlening,
- personen die regelmatig financiële steun ontvangen van het OCMW (bv. huursubsidie),
- individuele situaties na toekenning door het BCSD,
- bewoners van een woonzorgcentrum voor wie het OCMW van Retie de lasten draagt.
Activiteiten
De sociale dienst stelt geen wijzigingen voor in de vastgelegde duurzame initiatieven waarvoor de
subsidie gebruikt kan worden:
- lidgelden van verenigingen én de bijhorende activiteiten georganiseerd door deze verenigingen,
indien de gebruiker lid is van deze vereniging, alsook het nodige materiaal;
- gemeentelijke activiteiten;
- activiteiten georganiseerd door het woonzorgcentrum van personen voor wie het OCMW de WZCkosten ten laste neemt.
De sociale dienst stelt volgende inhoud en subsidieverdeling van de drie luiken voor:
1. Collectieve module
De sociale dienst stelt voor om 25% van het subsidiebedrag te besteden aan de uitvoering van een
collectieve module. De inhoud van deze module wordt bekeken afhankelijk van de noden die binnen de
sociale dienst worden gesignaleerd. De inhoud van de module zal in het voorjaar op het BCSD worden
voorgelegd.
2. Kinderarmoede
Met dit luik van de subsidie werd voornamelijk een deel van schoolfacturen betaald. De sociale dienst
stelt voor om het budget van dit luik hoog genoeg te nemen en ook de activiteiten van kinderen met dit
luik te bekostigen.
Mogelijke invullingen:
- schoolfacturen of andere invulling zoals aangegeven binnen het luik kinderarmoede door de POD
MI;

-

lidgelden van verenigingen én de bijhorende activiteiten georganiseerd door deze verenigingen,
indien de gebruiker lid is van deze vereniging, alsook het nodige materiaal;
- gemeentelijke activiteiten.
Concreet stellen we voor om 50% van de subsidie te gebruiken voor het luik kinderarmoede.
3. Participatie en sociale activering
Het restsaldo van 25% kan dan gebruikt worden voor volwassenen. Het maximumbedrag van 150,00
EUR mag voor de sociale dienst worden behouden. Activiteiten die in aanmerking komen:
- lidgelden van verenigingen én de bijhorende activiteiten georganiseerd door deze verenigingen,
indien de gebruiker lid is van deze vereniging, alsook het nodige materiaal;
- gemeentelijke activiteiten;
- activiteiten georganiseerd door het woonzorgcentrum van personen voor wie het OCMW de WZCkosten ten laste neemt.
Herziening
Het restsaldo van de subsidie bekijken in augustus is wat snel, veel verenigingen starten hun werking
in september. De sociale dienst stelt voor om eind september/begin oktober de restbedragen te bekijken
en intern af te stemmen hoe deze best worden ingevuld: evenredig verdelen over de reeds gedane
aanvragen (met voorrang voor zij die de 150,00 EUR nog niet hebben overschreden) of om in te zetten
op een bepaald dossier waarbij participatie en activering hoognodig is. Dit wordt op een BCSD in het
najaar voorgelegd.
Extra
De verdeling van het bedrag in drie luiken betekent dat de luiken individuele participatie en sociale
activering en kinderarmoede een kleiner bedrag hebben om te besteden. In het budget voor 2019 werd
een eigen aandeel voor participatie en sociale activering voorzien van 1 000,00 EUR
(2019/648242/2/0909 Socio-culturele participatie (eigen aandeel)). De sociale dienst stelt voor om dit
bedrag te zien als buffer. Mocht de subsidie in september opgebruikt zijn, kan deze buffer dienen om in
bepaalde dossiers nog tussen te komen – zelfde voorstel als bij de herziening – en dit op een BCSD in
het najaar voor te leggen.
Financiële gevolgen
Geen andere dan reeds gebudgetteerde financiële gevolgen.
BESLUIT:
Artikel 1:

om de subsidie participatie en sociale activering te verdelen volgens de drie luiken:
- 25% collectieve module
- 50% kinderarmoede
- 25% individuele participatie en sociale activering.

Artikel 2:

de doelgroep af te bakenen:
- gerechtigden op RMI-leefloon of financiële steun equivalent leefloon,
- personen in schuldhulpverlening,
- personen die regelmatig financiële steun ontvangen van het OCMW (bv.
huursubsidie),
- individuele situaties na toekenning door het BCSD,
- bewoners van een woonzorgcentrum voor wie het OCMW van Retie de lasten draagt.

Artikel 3:

het luik kinderarmoede te besteden aan:
- schoolfacturen of andere invulling zoals aangegeven binnen het luik kinderarmoede
door de POD MI;
- lidgelden van verenigingen én de bijhorende activiteiten georganiseerd door deze
verenigingen, indien de gebruiker lid is van deze vereniging, alsook het nodige
materiaal;
- gemeentelijke activiteiten;
met een maximumbedrag van 200,00 EUR per kind.

Artikel 4:

het luik individuele participatie en sociale activering te besteden aan:

-

lidgelden van verenigingen én de bijhorende activiteiten georganiseerd door deze
verenigingen, indien de gebruiker lid is van deze vereniging, alsook het nodige
materiaal;
- gemeentelijke activiteiten;
- activiteiten georganiseerd door het woonzorgcentrum van personen voor wie het
OCMW de WZC-kosten ten laste neemt;
met een maximumbedrag van 150,00 EUR per persoon.
Artikel 5:

de facturen voor 80% ten laste te nemen en 20% terug te vorderen van de cliënt.

Artikel 6:

het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst (BCSD) de bevoegdheid te geven te oordelen
over de inhoud van de collectieve module, de verdeling van het restbedrag van de subsidie
in het najaar en de verdeling van het bufferbudget in het najaar.

Artikel 7:

afschrift van beslissing voor te leggen aan diensthoofd Sociale dienst en financieel
directeur.

Aldus gedaan in zitting met datum als hoger vermeld.
De algemeen directeur,
(get. A. Noyens)

De voorzitter,
(get. L. Hermans)
Voor eensluidend uittreksel:
Retie, 12 maart 2019.

Alois Noyens
algemeen directeur

Lut Hermans
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