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Dossierbeheerder: Evelien Van Ootegem 
 
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn, 
 
In het schepencollege in zitting van 9.11.2015 werd beslist om vrijstelling te geven voor 
het betalen van REM-geld voor middagtoezicht op de gemeentelijke school mits positief 
advies van het OCMW. Dit op basis van een sociaal en individueel onderzoek. 
Vanuit de sociale dienst wilden we inzetten op de uitwerking van een reglement zodat we 
iedere aanvraag op dezelfde manier kunnen behandelen. Daarom werd op de OCMW-
Raad van 22.12.2015 beslist om het volgende interne reglement goed te keuren. 
Er werd geopteerd om in eerste fase (vanaf start 01.01.2016 tem 30.06.2016) te werken 
met de gemeentelijke basisscholen.  
 

1/ doelgroep: 
• Alle inwoners van groot-Zonnebeke (gedomicilieerd en verblijvend op het grond-

gebied) die: 

- Gerechtigd zijn op een leefloon of equivalent leefloon (categorie 1) 

- Budgetbeheer volgen of toegelaten zijn tot collectieve schuldenregeling (cate-

gorie 2) 

- Andere gezinnen die aangemeld worden door de schooldirectie (categorie 3) 

 

2/ onderzoek: 
• Elke tussenkomst kan slechts toegekend worden op basis van een individueel so-

ciaal verslag waarbij het vervuld zijn van de in dit reglement opgenomen toeken-

ningsvoorwaarden afgetoetst en onderzocht wordt; 

• De toekenning van de tussenkomst voor categorie 1 en 2 zullen ambtshalve on-

derzocht worden. Dit per schooljaar. 

• Het onderzoek naar de toekenning van de tussenkomst voor categorie 3 zal ge-

voerd worden op aangeven van de school én na een steunaanvraag van het be-

trokken gezin. Hierbij zal er een gesprek plaats vinden op de school met de ou-

der(s), de schooldirectie en een maatschappelijk werker van onze dienst.  

Daarna zal een sociaal en financieel onderzoek gevoerd worden. De basis van dit 

financieel onderzoek is het gezinsinkomen.  Waarbij de vertrekbasis van het finan-

cieel onderzoek het wettelijk minimuminkomen is. 



• De Raad voor Maatschappelijk Welzijn, bevoegd voor de toekenning van de be-

doelde tussenkomsten, kan op basis van een gemotiveerd sociaal verslag een uit-

zondering toestaan op dit reglement. Op gemotiveerde basis kan de voorgestelde 

tussenkomst ook geweigerd worden. 

• Er zal gevraagd worden aan de schooldirectie om na toekenning, één keer per 

schooljaar een gedetailleerd overzicht te bezorgen aan onze dienst in functie van 

de uitbetaling. 

 

 3/ algemene voorwaarden: 
• De tussenkomst (in de vorm van vrijstelling betalen REM-geld) wordt toegekend 

per schooljaar. 

• Tijdens elk onderzoek is er contact met de schooldirectie.  

• Tijdens elk onderzoek is er contact met de betrokken gezinsleden waarbij de wer-

king van onze dienst kenbaar wordt gemaakt. De doelstelling hierbij is de moge-

lijke toeleiding tot onze hulpverlening. 

 
Overwegende dat 
Het voorstel vanuit de sociale dienst om dit reglement toe te passen bij alle vijf de basis-
scholen op ons grondgebied. 
 
 
BESLUIT: 

Artikel 1: De Raad beslist om in tweede fase akkoord te gaan met de uitbreiding van de 
scholen. Met name dit reglement kenbaar te maken bij alle vijf de basisscholen op ons 
grondgebied. Dit te starten vanaf januari 2017. 
 
 
 

Namens de Raad, 

De OCMW-secretaris, De OCMW-voorzitter, 
(get)Francis Claeys (get)Maria Vander Meiren  

 
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL 

De OCMW-secretaris De OCMW-voorzitter 

F. Claeys M. Vander Meiren 
 
 


