
Provincie West-Vlaanderen  
 

O.C.M.W. Zonnebeke  

Uittreksel uit de notulen van de Raad 

 Voor Maatschappelijk Welzijn 

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 16 JANUARI 2017 

  

Aanwezig: Maria Vander Meiren: OCMW-voorzitter; 

Jacques Lepere, Gerarda Vancoillie, Gerda Declerq, Hedwige Ver-

schaeve, Monique Vande Ginste, Philippe Rassalle: Raadsleden; 

Francis Claeys: OCMW-secretaris 

  

  

Dossierbeheerder: Evelien Van Ootegem 

Nummer punt: 11916 
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De Raad voor Maatschappelijk Welzijn, 

 

We willen als OCMW en Huis van het Kind extra aandacht vragen voor kinderen die op-

groeien in gezinnen waar het financieel moeilijk is. Kinderen zijn vaak ongewilde slachtof-

fers van de kwetsbare situatie waarin ouders zich bevinden. Naast de begeleiding en on-

dersteuning die we al aanbieden aan deze ouders (o.a. via OSIO) willen we graag een 

extra financieel duwtje in de rug geven ten voordele van de kinderen. Als sociale dienst 

proberen we kinderen een kans te geven om uit de armoede te geraken, om zo de spiraal 

van armoede te doorbreken.  

Studietoelagen dekken slechts een fractie van de totale kosten. 

In dit opzicht stellen we voor om een aantal extra maatregelen te nemen gericht op deze 

doelgroep: 

• Oprichten van Specifieke steun voor schoolgaande kinderen (ter aankoop van 

schoolgerief en kledij)  

• Oprichten onderwijscheque (zie ander agendapunt OCMW-Raad januari 2017) 

 

 

Reglement: specifieke steun voor schoolgaande kinderen 

De steun is dienstig voor: 

• Aankoop van schoolgerief (boekentas, etui,..) 

• Aankoop van kledij 

 

doelgroep: 

• Schoolgaande kinderen (vanaf kleuter tot en met secundair onderwijs / inclusief 

BuSo) gedomicilieerd en verblijvend op het grondgebied van Zonnebeke die legaal 

in het land verblijven 

Waarvan de ouders die hoofdzakelijk (kinderen staan bij hen ten laste of co-ou-

derschap) instaan voor hun opvoeding: 

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

- Budgetbeheer volgen bij ons OCMW (categorie 2) 

 

onderzoek: 



• De toekenning van de specifieke steun voor schoolgaande kinderen voor beide ca-

tegorieën zullen ambtshalve toegekend worden. Er zal per schooljaar een lijst 

voorgebracht worden op de Raad ter goedkeuring.  

De lijst komt voor op de Raad van juli ifv toekennen steun ter aankoop van 

schoolgerief. 

De lijst komt voor op de Raad van december en juli ifv toekennen steun voor kle-

dij. 

• 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. 

 

 duur: 

• Toekenning per schooljaar 

 

bedrag: 

Steun voor schoolgerief 

• Per kleuter: 20 euro 

• Per kind in de lager school: 50 euro 

• Per kind in het secundair onderwijs: 100 euro 

 

Steun voor kledij 

• Ongeacht de leeftijd is het voorstel  om 75 euro per kind uit te betalen in beide 

solden periodes (juli en januari) 

 

Wijze van uitbetaling: 

Bij voorkeur: eerst betaalbewijs (met name kassaticket en de etiketten) dan steun uit te 

betalen. 

Indien niet mogelijk wordt de steun uitbetaald na toekenning op de Raad. Er wordt na-

dien een betaalbewijs (met name kassaticket en de etiketten) gevraagd van deze aanko-

pen. Indien betrokkenen het gevraagde betaalbewijs niet bezorgen zal dit geld ingehou-

den worden rechtstreeks op hun leefloon of terugbetaald worden via budgetbeheer. 

 

 

BESLUIT: 

Artikel 1: De Raad beslist tot goedkeuring van het reglement specifieke steun voor 

schoolgaande kinderen met ingang van 1 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 

 

 


