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Reglement toelage PSA  

Voorafgaand aan de behandeling van dit agendapunt, wordt meegedeeld dat in een be-
sluit van 4 februari 2019 het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst een gunstig advies 
verleent aan de Raad voor Maatschappelijk Welzijn met betrekking tot de verderzetting 
van het bestaande reglement Participatie en Sociale Activering en Kinderarmoede, en dit 
voor de periode van 01.01.2019 tot en met 31.12.2019, evenwel mis aanpassing van 
volgende bewoording in artikel 3: 
 

- De Raad voor Maatschappelijk Welzijn kan op basis van een gemotiveerd 

sociaal verslag een uitzondering toestaan op deze doelgroepen, mits de per-

soon gebruiker is van de openbare dienstverlening van ons OCMW. 

De gebruiker dient op de datum van de te subsidiëren manifestatie of deelname te beho-

ren tot een van volgende doelgroepen. 

 
wordt vervangen door: 
 

- Het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst kan op basis van een gemoti-

veerd sociaal verslag een uitzondering toestaan op deze doelgroepen, mits de 

persoon gebruiker is van de openbare dienstverlening van ons OCMW. 

De gebruiker dient op de datum van de te subsidiëren manifestatie of deelname te beho-

ren tot een van vorige doelgroepen. 

 
Amendement: raadslid Luk Hoflack dient een amendement in en vraagt een stemming 
over de aanpassing van het voorstel tot reglement inzake toekenning van een toelage ter 
bevordering van de participatie en sociale activering ter goedkeuring conform de gewij-
zigde tekst uit het besluit van het bijzonder comité voor de sociale dienst dd. 
04.02.2019.  

Stemming over amendement: unaniem goedgekeurd  

Stemming over de aanpassing van het voorstel tot reglement: unaniem goedgekeurd 
 

Bevoegdheid 



Gemeentedecreet artikel 42 
 
Naam schepen:Joachim Jonckheere 
Bevoegd voor:  
Naam behandelend ambtena(a)r(en):Nele Opsommer 
 

Wetgeving 

− Omzendbrief van de POD MI van 20.12.2016 
− KB van 17.01.2017 houdende de 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 2017 gepubliceerd in het Belgisch Staats-
blad.  

− Omzendbrief van de POD MI van 19 mei 2017 betreffende de toelage ter bevordering 
van de participatie en sociale activering van OCMW-gebruikers in 2017  

− Beslissing van de OCMW Raad in zitting van 20 februari 2017 betreffende herziening 
reglement toelage ter bevordering van de participatie en sociale activering en kinder-
armoede 

− Beslissing van de  OCMW Raad in zitting van 19 februari 2018 betreffende de goed-
keuring van de inhoud van het voorgelegde reglement voor het jaar 2018 

 

Documenten en voorgeschiedenis 

Ons OCMW ontvangt jaarlijks een budget van de POD MI om binnen de krijtlijnen van het 
uitvoeringsbesluit te voorzien in de bevordering van de participatie en sociale activering 
en om kinderarmoede tegen te gaan.  
Sinds vorig 2017 beschikt ons OCMW over een nieuw reglement met betrekking tot de 
besteding van deze middelen. Dit gebaseerd op de modaliteiten opgenomen in het KB 
van 17.01.2017 en de geldende omzendbrieven van de POD MI. 
 
Concreet betekent dit dat we zelf kunnen bepalen hoeveel we aan welke beleidsprioriteit 
uitgeven. (voorheen werden de maximumbedragen PSA en kinderarmoede vastgelegd 
door de POD MI).  
Binnen het algemeen kader van participatie en sociale activering stellen ze drie beleids-
prioriteiten: 
1/ bevorderen van maatschappelijke participatie (zie vroegere PSA-reglement) 
2/ organiseren van collectieve modules (activiteiten organiseren met het oog op het be-
reiken van een welbepaald doel, waarbij de groepsdynamiek erg belangrijk is. Voorbeeld: 
geven van attitudetraining,..) 
3/ bestrijden van kinderarmoede (zie vroegere MIK – kinderarmoede) 
 
 

Reglement inzake toekenning van een toelage ter bevordering van de participa-

tie en sociale activering: 

 
Artikel 1: 

Het Koninklijk Besluit van 17.01.2017 houdende de maatregelen ter bevordering van de 
participatie en sociale activering van de gebruikers van de dienstverlening van de open-
bare centra voor maatschappelijk welzijn, bepaalt de modaliteiten van volgende subsidie: 
 
De toegekende subsidie kan aangewend worden voor: 

1) De volledige of gedeeltelijke financiering van de deelname door de gebruikers aan 

sociale, sportieve of culturele manifestaties; 

2) De volledige of gedeeltelijke financiering van de deelname door de gebruikers aan 

sociale, culturele of sportieve verenigingen met inbegrip van lidgeld en de voor de 

deelname noodzakelijke benodigdheden en uitrustingen; 



3) De ondersteuning en de  financiering van initiatieven van of voor de doelgroep op 

sociaal, cultureel of sportief vlak; 

4) De ondersteuning en de financiering van initiatieven die de toegang en de partici-

patie van de doelgroep tot de nieuwe informatie- en communicatietechnologieën 

bevorderen. 

5) De toegekende subsidie kan aangewend worden voor de financiering van het orga-

niseren van collectieve modules dewelke de individuele begeleiding in het kader 

van de geïndividualiseerde projecten voor maatschappelijke integratie kunnen aan-

vullen. 

6) De toegekende subsidie kan ook aangewend worden door de centra voor de activi-

teiten gelinkt aan de steun inzake de strijd tegen armoede bij de kinderen van hun 

gebruikers: 

• De volledige of gedeeltelijke financiering van maatschappelijke dienstverlening om 

de maatschappelijke integratie van kinderen van gebruikers via deelname aan so-

ciale programma’s te bevorderen. 
Worden inzonderheid bedoeld: 

- Maatschappelijke dienstverlening in het kader van deelname aan sociale pro-

gramma’s; 
- Maatschappelijke dienstverlening in het kader van onderwijsondersteuning; 

- Maatschappelijke dienstverlening in het kader van psychologische ondersteu-

ning voor het kind of voor de ouders in het kader van de raadpleging van een 

specialist; 

- Maatschappelijke dienstverlening in het kader van paramedische ondersteu-

ning; 

- De steun bij de aankoop van pedagogisch materiaal en spellen. 

• De volledige of gedeeltelijke financiering van initiatieven met of voor de kinderen 

van gebruikers om hun maatschappelijke integratie te bevorderen. Worden inzon-

derheid bedoeld de kosten voor het opzetten van acties met het oog op de sociale 

integratie van kansarme kinderen. 

Artikel 2: 

Het staat ons bestuur vrij om de prioritaire doelgroepen die zich in een achtergestelde si-
tuatie bevinden en waarvoor een interventie noodzakelijk is, af te bakenen. 
De nadruk bij ons bestuur blijft liggen op de individuele toekenning aan de gebruikers 
van onze dienstverlening. 
Daarnaast zetten we actief in op de bestrijding van de kinderarmoede. Dit zal zich uiten 
in samenwerkingsverbanden zoals o.a. Huis van het Kind zorgregio Ieper; OSIO;... 
 
Artikel 3: 

Een individuele toelage kan gevraagd worden door personen die gebruik maken van ge-
lijk welke vorm van de openbare dienstverlening behorend tot de opdrachten van het 
centrum. Onze dienst wil dit specifiëren in volgende doelgroepen:  

- de gebruiker is gerechtigd op maatschappelijke integratie onder de vorm van 

een leefloon toegekend vanuit OCMW Zonnebeke 

- de gebruiker is via schuldhulpverlening in begeleiding bij onze dienst. Dit onder 

de vorm van budgetbeheer en/of collectieve schuldenregeling 

- Het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst kan op basis van een gemotiveerd 

sociaal verslag een uitzondering toestaan op deze doelgroepen, mits de per-

soon gebruiker is van de openbare dienstverlening van ons OCMW. 

De gebruiker dient op de datum van de te subsidiëren manifestatie of deelname te beho-
ren tot een van vorige doelgroepen. 
 
Artikel 4: 

De aanvraag  tot een individuele toelage gebeurt hetzij op verzoek van de gebruiker, 
hetzij op voorstel van de maatschappelijk werker. 



De aanvraag omvat minstens volgende elementen: 
- De aard van de hulpverlening van de gebruiker 

- Maximale bedrag waarop de gebruiker recht kan openen. 

De aanvraag van een collectieve activiteit of activiteit in het kader van kinderarmoede 
gebeurt op advies van de sociale dienst en dit in overleg met het diensthoofd en voorzit-
ter en secretaris. 
 
Artikel 5: 
De toelage bestaat uit de terugbetaling van: 

- 80% van de deelnameprijs aan sociale, sportieve of culturele manifestaties; 

- 80% van de deelnameprijs aan sociale, culturele of sportieve verenigingen met 

inbegrip van lidgeld en de voor de deelname noodzakelijke benodigdheden en 

uitrustingen 

De toelage is begrensd tot maximaal 125 euro per gezinslid van de gebruiker. 
(toelage gezin = 125 euro x aantal gezinsleden) 
 
Artikel 6: 
Telkens zich een wijziging voordoet met betrekking tot de gestelde voorwaarden wordt 
het recht op een toelage voor participatie en sociale activering herzien. 
De duur van de toekenning van het recht op deze toelage kan maximaal dezelfde zijn als 
die van de subsidiëringsperiode. 
 
Artikel 7: 

De uitbetaling van de individuele toelage gebeurt aan de hand van voor te leggen bewijs-
stukken van de reeds door de gebruiker betaalde kosten.  
Voor cliënten in budgetbeheer kan bij uitzondering vooraf de tussenkomst gevraagd wor-
den, mits de onmiddellijke staving na betaling aan de hand van een officieel betaalbe-
wijs. 
De uitbetaling in het kader van collectieve modules of acties ter bestrijding van de kin-
derarmoede worden uitbetaald aan de hand van facturen. 
Een collectieve betaallijst (met inbegrip van de individuele vragen of collectieve acties) 
wordt maandelijks ter kennis gebracht op de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. 
 
Artikel 8: 

De verantwoording van de toelage zal nog steeds via de applicatie Uniek Jaarverslag 
elektronisch moeten doorgestuurd worden. De POD MI blijft instaan voor de controle. 
 
 

Financieel 

− Voorzien krediet op registratiesleutel 64810003-0909 voor het huidige jaar: 
− Resterend krediet voor het huidig jaar: 3019 euro 
− Geschatte kostprijs: 
− Resterend krediet na deze beslissing: 
 

Terugkoppeling naar het Strategische Meerjarig Beleidsplan: ja of nee 

− Beleidsdomein:  
− Operationele doelstelling:  
− Actie:  
 

Visum 

 



Advies van de dienst en motivatie 

− Gunstig advies. Dit gaat niet om een uitbreiding maar een verderzetting van het be-
staande aanbod. 

 

Stemming 

Unaniem goedgekeurd 
 

Besluitvorming 

− De Raad voor Maatschappelijk Welzijn gaat akkoord met de inhoud van het voorge-
legde reglement inzake participatie en sociale activering en dit voor de periode van 
01.01.2019 tot en met 31.12.2019. 

 
 

Namens de Raad, 

De Algemeen Directeur , De Voorzitter raad voor maatschappelijk 
welzijn, 

(get) S. Verstraete (get) T. D'Alleine 
 

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL 

De Algemeen Directeur  De Voorzitter raad voor maatschappelijk 
welzijn 

S. Verstraete T. D'Alleine 
 


