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Reglement betreffende de maatregelen ter bevordering van de participatie en sociale activering van de gebruikers van de
dienstverlening van OCMW Kalmthout

TITEL I: ALGEMEEN KADER
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
2013 werd ondertekend op 10 juli 2013 en is gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 23 juli 2013.
Deze subsidiemaatregel, die van naam veranderd is, omvat een deel “participatie en sociale
activering” en een deel “strijd tegen kinderarmoede”. De nieuwe benaming, PARTICIPATIE EN
SOCIALE ACTIVERING, geeft een beter beeld van de positieve gevolgen van de maatregel en de
goede praktijken in het kader van de sociale activering. De activiteiten binnen deze maatregel hebben
tot doel de gebruikers van de dienstverlening van het OCMW te activeren en zodoende hun
autonomie, participatie en sociale integratie te bevorderen.
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TITEL II: VISIE
Het OCMW wil de participatie en sociale activering van zijn cliënten bevorderen. Om armoede
fundamenteel te bestrijden moet immers worden gewerkt aan de verschillende facetten van sociale
uitsluiting. Participatie aan sociale activiteiten, sport en cultuur en toegang tot de nieuwe
communicatiemethodes zijn belangrijke hefbomen naar meer integratie. Binnen deze doelstelling zal
eveneens aandacht worden besteed aan de specifieke doelgroep van het OCMW. Het OCMW wil
hierbij een keuzevrijheid bij de cliënten leggen en niet werken met een te beperkt aanbod. Het doel
hiervan is om mensen de mogelijkheid te geven hun ontplooiing zelf vorm te geven en niet te
normerend op te treden door te bepalen wat goede en slechte sociale, sportieve en culturele
activiteiten zijn. Langs de andere kant wordt een beperkt aandeel van de subsidie aangewend voor
activiteiten die door het OCMW worden aangeboden, niet om de keuze van de mensen richting te
geven, maar om de cliënten die onvoldoende mogelijkheden of kennis hebben over het aanbod
eveneens te motiveren om deel te nemen.
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TITEL III: DOELGROEP
Cliënten die in het jaar waarop de aanvraag betrekking heeft één of meerdere van volgende vormen
van dienstverlening hebben verkregen van het OCMW van Kalmthout:
•
•
•
•
•

Recht op maatschappelijke integratie conform de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht
op maatschappelijke integratie;
Recht op financiële steun conform de wet van 2 april 1965;
Budgetbeheer, budgetbegeleiding of collectieve schuldenregeling;
Recht op aanvullende financiële steun;
Recht op materiële opvang in een LOI.

Bijkomend kunnen mensen met een laag inkomen die geen recht hebben op de hierboven
opgesomde categorieën van hulpverlening een aanvraag indienen indien zij een laag inkomen
hebben. Hiervoor dient een sociaal onderzoek te worden uitgevoerd door een maatschappelijk werker
van het OCMW waaruit (rekening houdend met het inkomen en de uitgaven van het gezin) blijkt dat zij
buiten hun wil om ontoereikende bestaansmiddelen hebben om de activiteiten zelf te bekostigen.
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TITEL IV: AARD VAN DE TUSSENKOMST
Hoofdstuk IV.1: Participatie en sociale activering
A.

DEELNAME AAN SOCIALE , CULTURELE EN SPORTIEVE MANIFESTATIES

Het OCMW kan bepalen in welke mate de kost voor de cliënt wordt vergoed ( volledige terugbetaling
of gedeeltelijke terugbetaling ) voor deelname aan sociale, culturele en sportieve manifestaties.
Toegelaten individuele activiteiten zijn:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Toegangstickets voor evenementen ( theater, cinema, musea, enz.);
Vervoerskosten naar de evenementen;
Speelpleinen;
Vakantiekampen;
Onderwijs zonder professionele doeleinden;
Aankoop abonnementen voor magazines, kranten, schoolkranten, …;
Aankoop boeken, CD’s en DVD’s;
Aankoop educatief speelgoed;
Daguitstappen, B-dagtrips;
Kosten voor het behalen van een rijbewijs na uitputting van alle andere middelen (verminderd
met elke andere tegemoetkoming, zoals het budget professionele inschakeling,
tegemoetkoming van het ziekenfonds, …);
Jeugdkampen in het buitenland (voorbeeld: scouts, ziekenfonds, vereniging voor personen
met een handicap, …);
Schoolreizen (lager en middelbaar onderwijs), museumbezoek;
Schoolreis tijdens middelbare studies;
Cursussen die niet in een schoolprogramma passen (activiteiten georganiseerd na de
cursusuren);
Opleiding hobby’s (tekenen, muziek, theater, koken, dansen, … );
…

Verder organiseert het OCMW jaarlijks een collectieve activiteit waarvoor iedereen die tot de
doelgroep behoort kan inschrijven. Het OCMW kan eveneens tickets aankopen in bulk die worden
verdeeld onder de gerechtigden. Wie hiertoe gerechtigd zijn zal het OCMW voor deze activiteiten
apart bepalen waarbij het mogelijk is de middelen aan te wenden voor een specifieke doelgroep
binnen de totale doelgroep (bv. gezinnen, alleenstaanden, …).

B.

DEELNAME AAN SOCIALE , CULTURELE EN SPORTIEVE VERENIGINGEN

Dit betreft een individueel voordeel waarbij de klemtoon ligt op lidgelden en benodigdheden voor
deelname aan verenigingen ( verzekering, materiaal, vervoerskosten, …).
Onder “verenigingen” wordt hier verstaan het traditionele verenigingsleven: jeugdbeweging,
cultuurkringen, vrouwenverenigingen, sportclubs, … maar ook minder formeel omschreven groepen
zoals een leesclub.
Het OCMW kan geheel of gedeeltelijk tegemoetkomen in de volgende kosten:
•

Inschrijvingsgelden, lidmaatschappen (bv. bibliotheek, tekenacademie, muziekschool,
kooklessen, taallessen voor niet-professionele doeleinden, sportclubs, danslessen,
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•
•
•

C.

bloemschikken, sensibiliserende en educatieve activiteiten rond gezondheidszorg of
opvoedingsondersteuning,…);
Bijdrage in de kosten voor bijzondere activiteiten zoals uitstappen, …;
Kosten voor de vereiste benodigdheden en uitrustingen: gedacht wordt aan uniformen
(jeugdbeweging), sportuitrusting, knutselmateriaal, …;
…

INITIATIEVEN VAN OF VOOR DE DOELGROEP OP SOCIAAL , CULTUREEL OF SPORTIEF VLAK

Dit betreft alle activiteiten die door het OCMW zelf of via uitbesteding voor de doelgroep worden
georganiseerd. Bij activiteiten bestemd voor een gemengd publiek is het OCMW verplicht een
verdeelsleutel toe te passen opdat de subsidie enkel zou worden gebruikt om de doelgroep te
financieren.
Toegelaten activiteiten zijn:
•
•
•
•
•

D.

Door het OCMW georganiseerde activiteiten: toneelstukken, muziekgroepen, schilderklassen,
fotografie, …;
Administratieve kosten activiteiten/ beheerskosten;
Redactie van informatiebladen voor de doelgroep;
Vrijwilligersvergoedingen (bepaling van de wet van 03-07-2005);
…

S AMENWERKING MET ORGANISATIES

Het daadwerkelijk aanspreken van de doelgroep en hen laten deelnemen aan de activiteiten kan
worden uitbesteed. Het OCMW kan daartoe samenwerkingsverbanden afsluiten met organisaties die
beter beslagen zijn met materies als cultuur, sport, vrijetijdsbesteding en de nieuwe informatie- en
communicatietechnologie. Hiervoor sluit het OCMW een conventie af binnen de periode waarop de
subsidie betrekking heeft. Wanneer het OCMW deze taken uitbesteedt, zal de uitvoerende organisatie
verantwoording aan het OCMW moeten afleggen. Het OCMW controleert deze verantwoording op zijn
deugdelijkheid zoals andere subsidies op lokaal vlak (Wet van 14 november 1983).
Het gaat hier niet om culturele subsidies die het OCMW aan een andere organisatie kan geven. Indien
er een overeenkomst wordt afgesloten, is dit in het kader van uitbesteding en dient er vanwege de
organisatie een tegenprestatie te worden geleverd.
Het uitbetalen van een forfaitair bedrag aan een vzw of andere organisatie zonder controle op het al
dan niet correct uitvoeren van de overeenkomst wordt niet toegestaan. Verder gaat het OCMW op
zoek naar een aanbod binnen de gemeente en wil het in de toekomst nauwer samenwerken met de
aanbieders van culturele, sociale en sportieve activiteiten binnen de gemeente zoals er reeds tickets
voor de Straatfeesten en Bogerfeesten, zwemkaarten voor het gemeentelijke zwembad, inkomkaarten
voor het optreden van een Kalmthouts koor of een Sinterklaasfeest, gratis deelname aan activiteiten
Gezinsbond,... werden verdeeld. Op deze manier kunnen mensen die niet de financiële mogelijkheden
hebben om samen met hun vrienden deel te nemen aan culturele, sportieve en vooral ook sociale
evenementen/activiteiten via het OCMW van Kalmthout wel participeren. Tevens brengt deze
samenwerking vaak een nieuwe bewustwording teweeg bij de culturele, sportieve en sociale
organisaties binnen de gemeente. Steeds meer bieden zij spontaan een aantal kaarten aan die via
onze diensten worden verdeeld aan mensen die het financieel moeilijker hebben. Het OCMW wenst
samen te werken met de Kalmthoutse verenigingen om de participatiedoeleinden te bereiken. Het
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betreft hier niet enkel financiële drempels, maar ook sociale drempels. Vaak nemen mensen niet deel
aan activiteiten omdat ze denken niet aanvaard te worden door de hechte groepen die er binnen deze
verenigingen reeds bestaan. Een gedeelde verantwoordelijkheid tussen OCMW en de sectoren kan
leiden tot een verhoging van de slaagkansen om te komen tot een maximale participatie van de
kansengroepen. We moeten ons er immers van bewust zijn dat het OCMW niet iedereen bereikt en
verenigingen zelf een aantal acties kunnen ondernemen om de niet bereikte doelgroep te doen
participeren.

E.

DE ONDERSTEUNING EN FINANCIERING VAN INITIATIEVEN DIE DE TOEGANG VAN DE DOELGROEP TOT
DE NIEUWE INFORMATIE – EN COMMUNICATIETECHNOLOGIEËN BEVORDEREN

Dit betreft kosten met het oog op het remediëren van de groeiende digitale kloof bij kansarmen.
Het OCMW kan geheel of gedeeltelijk tegemoetkomen in de volgende kosten:
•
•
•
•

De aankoop van computers ( en bijbehorende printer) voor persoonlijk gebruik;
De vergoeding voor het geven van informaticaopleidingen aan de doelgroep (door het OCMW
zelf of via een conventie met een externe partner);
De terugbetaling van internetabonnementen voor persoonlijk gebruik (bij internetpack,
telefoon, TV – moet het totaal door drie gedeeld worden);
…
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Hoofdstuk IV.2: Strijd tegen kinderarmoede
Eén van de gevolgen van de economische crisis die ons land treft, is voor de gezinnen het beperken
van de kosten die niet voor basisbehoeften bestemd zijn. De meeste kansarmen stellen bijgevolg hun
uitgaven voor opleiding, sommige geneeskundige verzorging, onderwijs, sociale en culturele
participatie, … uit. Eerste slachtoffers van deze situatie zijn kansarme kinderen van wie de toekomst
op die manier op het spel gezet wordt en die opgesloten geraken in een spiraal van armoede. Om
deze reden heeft de regering een bijkomend budget voorbehouden voor deze kinderen. Het
belangrijkste doel van deze maatregel is de strijd tegen armoede bij kinderen.
A. M AATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING IN HET KADER VAN DE DEELNAME AAN SOCIALE
PROGRAMMA’S
Het OCMW kan volgende activiteiten individueel ten laste nemen:
• Opleidingen voor de ouders die verband houden met de ontwikkeling van het kind (bv.
opleidingen over gezondheid en hygiëne van het kind, preventie van ongevallen thuis, de rol
van de ouders, zijn kind begrijpen: de eigen ritmes van het kind, de traantjes, de
woedeaanvallen, de beperkingen, de angsten, de slaap, een goed evenwicht vinden tussen
het privéleven en het beroepsleven, hoe de ruimte in huis inrichten zodat het kind zich zo
goed mogelijk kan ontwikkelen, voorkeur geven aan een evenwichtigere voeding);
• Deelname aan initiatieven waar luisteren en dialoog met betrekking tot de ontwikkeling van
het kind centraal staan (bv. ter bevordering van de taalbeheersing, de muzikale ontwikkeling,
de leesvaardigheid, om specifieke leerstoornissen aan het licht te brengen en te remediëren:
dyslexie, dyscalculie,…).

B. M AATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING IN HET KADER VAN SCHOOLONDERSTEUNING
Het OCMW kan geheel of gedeeltelijk tegemoetkomen in de volgende kosten:
• Het ten laste nemen van de al dan niet verplichte schoolkosten (schoolboeken, fotokopieën,
…);
• Het ten laste nemen van een schoolabonnement voor de kosten die niet elders worden
terugbetaald;
• Het ten laste nemen van bijlessen;
• Het deelnemen aan de huiswerkschool;
• Schoolkantine;
• Kosten voor crèches en opvang (resterende bedrag werkelijk ten laste van de ouders na
fiscale of andere aftrek);
• Kosten in verband met geplaatste kinderen;
• De verblijfskosten in een pensionaat, in een internaat;
• …

C. M AATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING IN HET KADER VAN DE PSYCHOLOGISCHE ONDERSTEUNING
VAN HET KIND OF DE OUDERS IN HET KADER VAN DE RAADPLEGING VAN EEN SPECIALIST

Het OCMW kan geheel of gedeeltelijk tegemoetkomen in de volgende kosten voor psychologische
ondersteuning:
• Maatschappelijk overleg en maatschappelijke dialoog;
• Confrontatie met trauma’s en rouwsituaties;
• Omgaan met emoties en stress;
• Ondersteuning van de relatie tussen ouders en hun kinderen met een handicap;
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•
•
•
•

Vroegtijdig opsporen van psychische problemen bij kinderen;
Herstellen van de gezinsband;
Opsporen van specifieke leerstoornissen: dyslexie, dyscalculie, …;
…

D. M AATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING IN HET KADER VAN PARAMEDISCHE ONDERSTEUNING
Het OCMW kan geheel of gedeeltelijk tegemoetkomen in de volgende kosten in het kader van de
raadpleging of de tussenkomst van een specialist:
• Audiologist;
• Specialist voor oorprothesen;
• Diëtist;
• Ergotherapeut;
• Kinesitherapeut;
• Opticien;
• Logopedist;
• Orthoptist
• Specialist in psychomotoriek;
• Mantelzorger en kinderverzorg(st)er (resterend bedrag werkelijk ten laste van de ouders na
fiscale of andere aftrek).

E. STEUN BIJ HET AANKOPEN VAN DE NOODZAKELIJKE UITRUSTING
Het OCMW kan geheel of gedeeltelijk tegemoetkomen in de volgende kosten bij het aankopen van de
noodzakelijke uitrusting:
• Aankoop van een aangepaste matras;
• Aankoop van bedomranding, slaapzak voor baby’s, buggy, …;
• Aankoop van goede schoenen voor uitzonderlijke activiteiten;
• Klein materiaal voor de veiligheid (afdekplaatje voor stopcontact, deurstop, hoekbeschermer,
traphekje,…);
• Aankoop van paramedische benodigdheden die niet of gedeeltelijk door het ziekenfonds of
door een andere instelling worden terugbetaald: bril, hoorapparaten, tandprothesen, …

F. STEUN BIJ HET AANKOPEN VAN PEDAGOGISCHE HULPMIDDELEN EN SPELLETJES
Het OCMW kan geheel of gedeeltelijk tegemoetkomen bij de aankoop van pedagogische
hulpmiddelen en spelletjes.

G. COLLECTIEVE ACTIES
Het OCMW kan acties organiseren of hierin participeren voor de kosten om kansarme kinderen
maatschappelijk te integreren (bv. activiteiten rond specifieke aandachtspunten zoals
leren/schoolrijpheid, kinderopvang, de rol van de ouder, ondersteuning van de gezinnen door het
organiseren van ateliers, gespreksgroepen, … rond diverse thema’s (welzijn, gezondheid, voeding,
ontwikkeling van kinderen, …)).
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TITEL V: BEDRAG VAN DE TUSSENKOMST
Voor wat betreft de individuele bedragen van de tussenkomsten (collectieve acties worden hierbij niet
in aanmerking genomen) wordt een maximum bedrag per jaar per persoon voorzien zodat er een
eerlijke verdeling kan gebeuren over de totale doelgroep. Verder wordt er vanuit gegaan dat wanneer
men een gedeelte van de kosten zelf kan betalen, dit voorrang heeft op een volledige betaling van de
kosten door het OCMW omwille van volgende redenen:
•
•

Mensen het gevoel geven dat zij instaan voor de kosten, maar met ondersteuning van het
OCMW;
Mensen een bewuste keuze laten maken bij besteding van de middelen aangezien ze zelf
een gedeelte van de kosten dragen.

De maatschappelijk werker beoordeelt of een gedeelte van de kosten door de persoon zelf ten laste
kan worden genomen (aanbevolen wordt 20,00% voor eigen rekening, 80,00% voor het OCMW,
echter rekening houdend met de maximumbedragen).
De maximumbedragen voor individuele kosten zijn de volgende:
•

Voor participatie en sociale activering:
Maximaal € 50,00 per persoon tot uitputting van de middelen. Dit bedrag wordt berekend per
gezin. Dit betekent dat wanneer het gezin uit drie personen bestaat het mogelijk is om dit toe
te staan voor één persoon ten bedrage van € 150,00. Dit heeft tot gevolg dat de andere
gezinsleden geen recht meer hebben. De maatschappelijk werker zal hierop toezien in het
kader van de gezinsverhoudingen.

•

Ter bestrijding van de kinderarmoede:
Maximaal € 50,00 per minderjarig kind tot uitputting van de middelen. Hierbij geldt hetzelfde
principe wat cumulatie van het bedrag betreft binnen eenzelfde gezin, maar worden enkel de
minderjarige kinderen als gezinsleden geteld.

Uitzonderlijk kan van deze maximumbedragen worden afgeweken op basis van een grondige
motivering door de maatschappelijk werker.
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TITEL VI: PROCEDURE
De maatschappelijk werkers van het OCMW hebben de taak cliënten te stimuleren om gebruik te
maken van de mogelijkheden die worden geboden door dit reglement. De maatschappelijk werkers
zullen voor elke individuele toekenning een voorstel voorleggen aan het bijzonder comité sociale
dienst die hierover een beslissing zal nemen. Wanneer de gelden die het OCMW hiervoor ontvangt via
de overheid zijn opgebruikt voor het desbetreffende jaar, kunnen er geen bijkomende voorstellen meer
worden ingediend via deze maatregel. Op dat moment beoordeelt de maatschappelijk werker of er
financiële steun nodig is via de ten laste name als individuele steun. De hoofdmaatschappelijk werker
volgt de beschikbare budgetten op. Wanneer een aanvraag wordt goedgekeurd, maar de cliënt brengt
de nodige bewijsstukken niet binnen volgens de afgesproken termijn, wordt de toekenning als
ingetrokken beschouwd.
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TITEL VII: INGANGSDATUM
Huidig reglement gaat in vanaf de datum van goedkeuring door de raad voor maatschappelijk welzijn
en kan ten allen tijde worden herzien door een nieuwe beslissing van de raad. Jaarlijks zal in het
jaarverslag van de sociale dienst een evaluatie gebeuren van deze maatregel.
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