Beslissing van de raad voor maatschappelijk
welzijn van 25 mei 2021

Adinda Claessen, voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn
Bart Clerckx, burgemeester
Hanna Van Steenkiste, Katrien Timmermans, Jos Rutten, Kris Debruyne,
Mattias Bouckaert, schepenen
Aanwezig:

Francis Van Biesbroeck, Maggy Steeno, Paul Vleminckx, Tom Teck, Patrice
Lemaitre, Sarah D'Hertefelt, Mark Binon, Josien Van Dyck, Frieda
Vandevoorde, Sven Deferme, David Huygens, Diana Bulens, Griet Spreuwers,
Raphaël Lilet, raadsleden
Marijke Pertz, algemeen directeur

Verontschuldigd:

/

Afwezig:

/

61 - Subsidie 2021 voor participatie en sociale activering + extra subsidie sportparticipatie
Juridische gronden
Het decreet lokaal bestuur
Het 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 2021.
Het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 24 juni 2019 om de subsidie voor
participatie en sociale activering te verdelen onder cliënten met leefloon, equivalent leefloon,
cliënten in budgetbeheer, in budgetbegeleiding of in langdurige begeleiding bij het OCMW en
begunstigden van de sociaaleducatieve toelage a rato van maximaal €75,00 per gezinslid met
een maximum van €450,00 per gezin, met dien verstaande dat de gezinsleden hun bedrag aan
elkaar kunnen overdragen.
Feiten en context
Sedert een aantal jaren ontvangt het OCMW jaarlijks een subsidie van de POD
Maatschappelijke Integratie teneinde de maatschappelijke participatie van de cliënten te
bevorderen. Voor het jaar 2020 bedroeg deze € 2.842. Het subsidiebedrag voor het jaar 2021 is
nog niet gekend. Er is tevens €1.400 extra budget voor de bevordering van sport en cultuur bij
kansengroepen (goedgekeurd op het VB van 10/11/2020: ter vervanging van de subsidie
afkomstig van Sport Vlaanderen via de dienst vrije tijd).
Argumentatie
Omdat er budgetten voor 2021 in het budget van het OCMW werden voorzien en omdat
socioculturele participatie belangrijk wordt geacht, stelt de sociale dienst voor over te gaan tot
toekenning op basis van de bedragen die voor 2020 door de federale overheid waren voorzien
voor OCMW Oud-Heverlee.
Gezien de beperkte aard van het budget, is het niet mogelijk om de brede doelgroep 'verhoogde
tegemoetkoming' te hanteren. Daarom stelt sociale dienst volgende aflgelijnde doelgroep voor :
inwoners met leefloon, equivalent leefloon, cliënten in budgetbeheer, in budgetbegeleiding of in
langdurige begeleiding bij het OCMW. De sociale dienst stelt voor ook de begunstigden van de
sociaal educatieve toelage toe te laten.
Er wordt voorgesteld de subsidie te verdelen a rato van maximaal €75,00 per gezinslid met een
maximum van €450,00 per gezin en toe te staan dat gezinsleden hun bedrag aan elkaar
kunnen overdragen bv. een kind wil een sportkamp doen van €150,00, dan kan de moeder haar
€75 overdragen naar haar kind zodat het volledige kamp kan gesubsidieerd worden.
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De subsidie kan besteed worden aan vakantiekampen, speelplein, uitstappen, hobby,
cursussen, sportactiviteiten, schoolondersteuning (aankoop boeken, cursussen, ...). Het OCMW
betaalt de facturen rechtstreeks of betaalt terug aan de cliënt nadat deze het betaalbewijs heeft
voorgelegd en dit tot uitputting van het bedrag van de subsidie.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Artikel 1: De OCMW-raad besluit de subsidie voor participatie en sociale activering te verdelen
onder cliënten met leefloon, equivalent leefloon, cliënten in budgetbeheer, in budgetbegeleiding
of in langdurige begeleiding bij het OCMW en begunstigden van de sociaaleducatieve toelage
Artikel 2: De OCMW-raad besluit deze subsidie toe te kennen a rato van maximaal €75,00 per
gezinslid met een maximum van €450,00 per gezin, met dien verstaande dat de gezinsleden
hun bedrag aan elkaar kunnen overdragen.
Artikel 3: De OCMW-raad besluit hiervoor het voor 2020 voorziene budget van €2842,00
(subsidiebedrag 2020) en €1.400 ( extra subsidie ter bevordering van sport en cultuur bij
kansengroepen) ter beschikking te stellen aan het OCMW.
Financiële gevolgen
AC000082 Vrijetijdsparticipatie verhogen door drempelverlagende initiatieven en doel- en
kansengroepenbeleid.
meerjaarplannummer

MJP000678

Budgetsleutel

6481011/0900/participatiefonds

Voorzien bedrag

2.000,00 euro

Reeds vastgelegd bedrag

0,00 euro

Nog beschikbaar bedrag

2.000,00 euro

Benodigd bedrag

2.000,00 euro

AC000082 Vrijetijdsparticipatie verhogen door drempelverlagende initiatieven en doel- en
kansengroepenbeleid.
meerjaarplannummer

MJP000679

Budgetsleutel

6481012/0900/toelage voor sport

Voorzien bedrag

1.400,00 euro

Reeds vastgelegd bedrag

0,00 euro

Nog beschikbaar bedrag

1.400,00 euro

Benodigd bedrag

1.400,00 euro
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