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1.

Reglement inzake methodologie en aanwending van de
toelage ter
bevordering van de participatie en sociale activering 2021. Goedkeuring.

JURIDISCHE GROND
Koninklijk besluit houdende maatregelen ter bevordering van de participatie en sociale
activering van de gebruikers van de dienstverlening van de OCMW’s voor het jaar 2021.
RELEVANTE DOCUMENTEN
Reglement inzake methodologie en aanwending van de toelage ter bevordering van de
participatie en sociale activering 2021.
FEITEN, CONTEXT, ARGUMENTATIE
Onderzoek heeft aangetoond dat mensen met een lager inkomens- en opleidingsniveau
weinig tot niet deelnemen aan sociale en culturele activiteiten.
Op 29 juni 2021 ondertekende de Koning het koninklijk besluit houdende maatregelen ter
bevordering van de participatie en sociale activering van de gebruikers van de
dienstverlening van de OCMW’s voor het jaar 2021. Het koninklijk besluit verscheen
ondertussen in het Belgisch Staatsblad.
Het doel van deze subsidiemaatregel is dan ook het betrekken van de kansarmen in het
sociale leven, door ze te laten deelnemen aan cultuur, sport en de nieuwe informatie- en
communicatietechnologie.
Wanneer de doelgroep meer buiten en onder de mensen komt, kan dit een opstap vormen
voor het volwaardig kunnen meepraten en kunnen deelnemen aan de samenleving.
De initiatieven die door deze maatregel worden ondersteund, zijn dan ook duidelijk
onderscheiden van een welbepaald professioneel inschakelingtraject.
Voor Poperinge betekent dit een toelage van 12.634 euro.
De raad voor maatschappelijk welzijn dient naar analogie van voorgaande jaren, de
methodologie en de aanwending van de toelage ter bevordering van de participatie en
sociale activering van OCMW-gebruikers vast te stellen.
De sociale dienst verantwoordt middels het uniek verslag en het jaarverslag van de sociale
dienstverlening de aanwending van de subsidie.
KREDIET
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Meerjarenplan 2020-2025, boekjaar 2021, beleidsitem sociale bijstand090000, algemene
rekening 6484000.
BESLUIT
met eenparigheid van stemmen
Artikel 1
Goedkeuring te hechten aan het reglement inzake methodologie en aanwending van de
toelage ter bevordering van de participatie en sociale activering, waarvan de tekst luidt als
volgt:
Reglement inzake methodologie en aanwending van de toelage ter
bevordering van de participatie en sociale activering.
Art. 1. - Het OCMW van Poperinge neemt deel aan de maatregel ter bevordering
van de participatie en sociale activering van de gebruikers van de dienstverlening
van het OCMW voor het jaar 2021. Doelstelling van de maatregel:
 Bevorderen van maatschappelijke participatie, zijnde:
o Deelname aan sociale, sportieve of culturele manifestaties
o Deelname aan sociale of culturele verenigingen
o Ondersteuning en financiering van initiatieven van of voor de doelgroep
o Initiatieven ter bevordering van toegang tot nieuwe informatie- en
communicatietechnologieën
 Organiseren van collectieve modules. Een collectieve module is een: 1)
samenhangend geheel van activiteiten 2) in groepsverband en 3) i.f.v.
welbepaald doel om de sociale activering van gebruikers te bevorderen
 Bestrijden van kinderarmoede, zijnde:
o maatschappelijke dienstverlening om de maatschappelijke integratie
kinderen van gebruikers via deelname aan sociale programma’s te
bevorderen (individuele actietypes)
o initiatieven met of voor kinderen van gebruikers om hun
maatschappelijke integratie te bevorderen (collectieve actietypes)
Art. 2. - Er wordt prioriteit verleend aan de doelgroepen die zich in de meest
achtergestelde situatie bevinden en deze worden achtereenvolgens als volgt
afgebakend:
 leefloongenieters en hun gezinsleden/kinderen
 steungerechtigden/asielzoekers en hun gezinsleden/kinderen
 cliënten die budgetbegeleiding, budgetbeheer, schuldbemiddeling en
collectieve schuldenregeling genieten en hun gezinsleden/kinderen
 cliënten die trajectbegeleiding genieten van het OCMW en hun
gezinsleden/kinderen
 maximale deelname door kinderen en jongeren van het cliënteel van het
OCMW
 bewoners van de doorgangswoningen van het OCMW
 bewoners van de wijken waar het project buurtdiensten “Bellewijk” zijn
activiteiten uitoefent
 gebruikers van dienstverlening OCMW (thuiszorg, eerstelijnspsycholoog,
gezinsondersteuning, De Bres, Proventier): als men voldoet aan één van de
hiervoor vernoemde categorieën of er is een aantoonbare financiële
kwetsbaarheid.
Art. 3. - Aanvragen van personen die nog geen cliënt zijn bij het OCMW worden na
sociaal onderzoek ter goedkeuring voorgelegd aan het Bijzonder Comité voor de
Sociale Dienst.
De organisatie van groeps- en collectieve initiatieven worden tevens ter
goedkeuring aan het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst voorgelegd.
Art. 4. - De tussenkomst per persoon/kind bedraagt 80 % of meer van de kostprijs
van de individuele activiteit met een maximum van 200,00 euro per jaar;
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Art. 5. - Om het aanbod van de stad Poperinge zoveel mogelijk te benutten wordt
overleg gepleegd met de cultuurbeleidscoördinator, de sportfunctionaris, de
jeugdconsulenten, de directeur van de academie en de bibliothecaris. Folders en
informatie over de activiteiten worden aan de cliënten overgemaakt.
Via een persoonlijk gesprek met iedere cliënt wordt gepolst naar zijn
interesse/noden en die van zijn gezin en wordt de cliënt gemotiveerd om deel te
nemen aan de activiteiten die het best bij zijn interesse en vaardigheden aansluiten.
Een flyer voor de bekendmaking van de maatregel “participatie en sociale
activering” wordt samen met de beslissingen inzake sociale dienstverlening naar
de cliënten opgestuurd.
Om de deelname van de cliënt voldoende aantrekkelijk te maken wordt veel
aandacht besteed aan hiernavolgende werkpunten:
 inzetten op de UiTPAS (aan kansentarief)
 ruime financiering van 80 % en meer
 volledige keuzevrijheid van de activiteiten in overeenstemming met het KB
 discretie voor de personen van de doelgroep en stigmatisering vermijden
 bekendmaking en promoten van activiteiten van de eigen gemeente met het
oog op een optimale participatie
 veel aandacht besteden aan de toeleiding: het aanbod met de cliënten
overlopen, hen motiveren en begeleiden naar de meest aangepaste activiteit.
 Er worden tevens groepsinitiatieven van en voor de doelgroep georganiseerd
met ondersteuning van plaatselijke armoede- en vrijwilligersorganisaties en
verenigingen.
In het bijzonder wordt ingezet op de bestrijding van kansarmoede bij kinderen met
o.m. tussenkomsten voor eersteleeftijdsmelk, schoolkosten en paramedische
kosten.
Art. 6. – Het gebruik van de middelen wordt als volgt vastgelegd:
 min. 25% en max. 50% te besteden aan collectieve modules
 min. 25% te besteden aan bestrijding kinderarmoede
 restbedrag, max. 50%, vrijelijk te besteden aan bevorderen van
maatschappelijke participatie.
Artikel 2
De voorzitter van het vast bureau en de algemeen directeur te machtigen om het sub
artikel 1 vermelde reglement namens de raad voor maatschappelijk welzijn voor
goedkeuring te ondertekenen.
COMMUNICATIE
Intern: sociale dienst.
Extern: website en POD M.I.

2.

Samenwerkingsovereenkomst vzw Thûs. Goedkeuring.

RELEVANTE DOCUMENTEN
 Ontwerp van samenwerkingsovereenkomst vzw Thûs.
FEITEN, CONTEXT, ARGUMENTATIE
Vzw Thûs is een nieuwe vzw in Poperinge en ondersteunt op een laagdrempelige manier
mensen met een psychische kwetsbaarheid. De werking wil inzetten op ontmoetingskansen
voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. Bij Thûs kan men zichzelf zijn zonder
stigma. Thûs is een werking voor en door lotgenoten. Bezoekers zijn er welkom, ongeacht
hoe het met hen gaat. In goede en slechte tijden, voor een babbel, om tot rust te komen
of zomaar.
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Thûs wil mensen met een psychische kwetsbaarheid ondersteunen in hun herstelproces.
Een duurzame maatschappelijke integratie en participatie staat voorop.
De verankering in de lokale gemeenschap is voor vzw Thûs belangrijk. Via verschillende
initiatieven legt Thûs verbinding met de buurt. Op die manier ontstaat een mooie
kruisbestuiving tussen de wensen, talenten en dromen van personen met psychische
kwetsbaarheid en de vragen en noden die leven in de buurt.
Hiervoor dient een samenwerkingsovereenkomst te worden goedgekeurd.
Vzw Thûs voert de in deze samenwerkingsovereenkomst omschreven opdrachten
autonoom en op een kwaliteitsvolle manier uit, en is vrij, binnen het kader van de stedelijke
beleidsplannen o.a. het Buurt(en)actieplan, in de manier waarop ze haar opdracht vervult.
Vzw Thûs mag alle verrichtingen doen, binnen de grenzen van deze
samenwerkingsovereenkomst, welke rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op
haar doel, of van aard zijn de verwezenlijking ervan te begunstigen.
Het lokaal bestuur staat in voor het organisatiekader van de werking van Thûs.
vzw Thûs wordt volgens de overeenkomst belast met:
 het ondertekenen en onderschrijven van de visie op buurtgerichte zorg;
 het organiseren van ontmoetingsactiviteiten aanvullend op en rekening houdend
met het bestaand aanbod. Dit aanbod is laagdrempelig en toegankelijk. Het aanbod
bevordert de maatschappelijke participatie en integratie van mensen met een
psychische kwetsbaarheid en wonend in Poperinge. Er wordt maandelijks minimum
1 activiteit georganiseerd. De opmaak en uitvoering van een programmering en de
maatregelen die hiervoor nodig zijn, worden georganiseerd in overleg en in afspraak
met de opdrachtgever. Het programma sluit aan op de behoeften en leefwereld van
de bewoners.
OCMW Poperinge engageert zich ertoe:
 te fungeren als aanspreekpunt bij het fondsenwerving. Dit houdt in dat de
opdrachtgever de vzw zal informeren, sensibiliseren en begeleiden over de
mogelijkheden van subsidies. Indien noodzakelijk, schakelt de opdrachtgever
tussen relevante actoren en aanvragers/indieners. De opdrachtgever staat de vzw
ook bij op vlak van administratieve, financiële, technische en inhoudelijke
vraagstukken.
 minstens 3 keer per jaar een drempelverlagende outreachende groepsactiviteit te
organiseren teneinde maatschappelijke participatie en sociale activering
te
bevorderen. Bijvoorbeeld: organiseren van een piekercursus, een kooksessie, een
infosessie over dienstverlening …
 te onderzoeken of vzw Thûs als partner kan opgenomen worden binnen de
afsprakennota vrijetijdsparticipatie van mensen in armoede.
 de werking te ondersteunen door de nodige bruggen te bouwen naar relevante
maatschappelijke actoren.
 De werking te faciliteren door infrastructurele en technische-logistieke
ondersteuning te bieden.
De overeenkomst heeft een duur van 1 jaar.
Vzw Thûs krijgt een werkingsbijdrage van 500 euro. De toelage voor psychologisch welzijn
OCMW-gebruikers en verbetering preventieve gezondheidsmaatregelen van 7975 euro kan
hiervoor aangewend worden.
KREDIET
Meerjarenplan 2020-2025, boekjaar 2021, beleidsitem sociale bijstand, algemene rekening
(n.t.b. door Thierry), actie 5331 of 5261.
BESLUIT
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Artikel 1
Goedkeuring te hechten aan de samenwerkingsovereenkomst met vzw Thûs waarvan de
tekst luidt als volgt:

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST
tussen
OCMW Poperinge
en
vzw Thûs
Partijen
Het OCMW Poperinge vertegenwoordigd door Isabel Lebbe, voorzitter en Christophe Oreel,
algemeen directeur verder genaamd de opdrachtgever met als contactpersoon Friedel
Verhaeghe. De contactpersoon is bereikbaar op het nummer 0470 52 18 55 en via mailadres
friedel.verhaeghe@poperinge.be
- Thûs vzw vertegenwoordigd door Patrick Samyn, verder genaamd de uitvoerder
Tussen beide partijen wordt volgende samenwerkingsovereenkomst afgesproken
HOOFDSTUK 1: VOORWERP VAN OVEREENKOMST
Deze samenwerkingsovereenkomst regelt de verhoudingen tussen de opdrachtgever en
uitvoerder, de afstemming van het beleid tussen beide partijen, de nadere omschrijving en
afbakening van de opdrachten en verantwoordelijkheden van uitvoerder ten opzichte van de
opdrachtgever en de engagementen van de opdrachtgever ten opzichte van de uitvoerder.
De overeenkomst gaat in werking na ondertekening door beide partijen. De overeenkomst
heeft een duur van 1 jaar.
HOOFDSTUK 2: OPDRACHT EN BELEIDSKADER
Vzw Thûs ondersteunt op een laagdrempelige manier mensen met een psychische
kwetsbaarheid. De werking wil inzetten op ontmoetingskansen voor mensen met een
psychische kwetsbaarheid. Bij Thûs kan men zichzelf zijn zonder stigma. Thûs is een werking
voor en door lotgenoten. Bezoekers zijn er welkom, ongeacht hoe het met hen gaat. In goede
en slechte tijden, voor een babbel, om tot rust te komen of zomaar.
Thûs wil mensen met een psychische kwetsbaarheid ondersteunen in hun herstelproces. Een
duurzame maatschappelijke integratie en participatie staat voorop.
De verankering in de lokale gemeenschap is voor vzw Thûs belangrijk. Via verschillende
initiatieven legt Thûs verbinding met de buurt. Op die manier ontstaat een mooie
kruisbestuiving tussen de wensen, talenten en dromen van personen met psychische
kwetsbaarheid en de vragen en noden die leven in de buurt.
In kader van buurtgerichte zorg worden tal van acties en initiatieven in Poperinge genomen.
Het lokaal bestuur Poperinge werkt hiervoor samen met diverse partners.
De uitvoerder voert de in deze samenwerkingsovereenkomst omschreven opdrachten autonoom
en op een kwaliteitsvolle manier uit, en is vrij, binnen het kader van de stedelijke beleidsplannen
o.a. het Buurt(en)actieplan, in de manier waarop ze haar opdracht vervult.
De
uitvoerder
mag
alle
verrichtingen
doen,
binnen
de
grenzen
van
deze
samenwerkingsovereenkomst, welke rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar
doel, of van aard zijn de verwezenlijking ervan te begunstigen.
De opdrachtgever staat in voor het organisatiekader van de werking van Thûs.
De uitvoerder wordt belast met:
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Het ondertekenen en onderschrijven van de visie op buurtgerichte zorg1;
Het organiseren van ontmoetingsactiviteiten aanvullend op en rekening houdend met
het bestaand aanbod. Dit aanbod is laagdrempelig en toegankelijk. Het aanbod
bevordert de maatschappelijke participatie en integratie van mensen met een
psychische kwetsbaarheid en wonend in Poperinge. Er wordt maandelijks minimum 1
activiteit georganiseerd. De opmaak en uitvoering van een programmering en de
maatregelen die hiervoor nodig zijn, worden georganiseerd in overleg en in afspraak
met de opdrachtgever. Het programma sluit aan op de behoeften en leefwereld van de
bewoners.

De opdrachtgever engageert zich ertoe:
 Te fungeren als aanspreekpunt bij het fondsenwerving. Dit houdt in dat de
opdrachtgever de vzw zal informeren, sensibiliseren en begeleiden over de
mogelijkheden van subsidies. Indien noodzakelijk, schakelt de opdrachtgever tussen
relevante actoren en aanvragers/indieners. De opdrachtgever staat de vzw ook bij op
vlak van administratieve, financiële, technische en inhoudelijke vraagstukken.
 Minstens 3 keer per jaar een drempelverlagende outreachende groepsactiviteit te
organiseren teneinde maatschappelijke participatie en sociale activering te bevorderen.
Bijvoorbeeld: organiseren van een piekercursus, een kooksessie, een infosessie over
dienstverlening …
 Te onderzoeken of vzw Thûs als partner kan opgenomen worden binnen de
afsprakennota vrijetijdsparticipatie van mensen in armoede.
 De werking te ondersteunen door de nodige bruggen te bouwen naar relevante
maatschappelijke actoren.
 De werking te faciliteren door infrastructurele en technische-logistieke ondersteuning te
bieden.
HOOFDSTUK 3: WERKINGSTOELAGE
De opdrachtgever engageert zich ertoe de nodige financiële middelen te voorzien opdat de
uitvoerder
haar
opdracht
en
doelstellingen,
zoals
vastgelegd
in
deze
samenwerkingsovereenkomst, optimaal kan realiseren. De opdrachtgever kent hiertoe een
werkingstoelage toe. De werkingstoelage bedraagt 500,00 euro.
De werkingstoelage kan worden verhoogd op gemotiveerd verzoek van uitvoerder.
De werkingstoelage wordt overgemaakt aan de uitvoerder via een storting op de zichtrekening
van de opdrachtgever.
Voor tijdelijke en/of bijzondere projecten kan de opdrachtgever na gemotiveerde aanvraag van
de uitvoerder een bijkomende, bijzondere toelage voorzien.
HOOFDSTUK 4: RAPPORTERING, OPVOLGING EN EVALUATIE
Jaarlijks wordt een evaluatieverslag opgemaakt. Dit verslag bevat een beschrijving van alle
activiteiten en een rapportering over de uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst. Dit
rapport wordt besproken op een evaluatievergadering.
Desgevallend zullen in onderling overleg tussen de opdrachtgever en uitvoerder aanpassingen
aan de samenwerkingsovereenkomst worden doorgevoerd.
Jaarlijks maakt de uitvoerder een jaarprogrammatie op waarin de planning voor het volgende
jaar wordt uiteengezet. Dit plan bevat tevens de communicatieacties teneinde het aanbod
bekend te maken.
De opdrachtgever zal steeds het recht hebben opvolging en toezicht uit te oefenen op de
werking van de uitvoerder en de uitvoerder zal op elk ogenblik toegang verlenen tot de werking
zodanig dat de opdrachtgever zich rekenschap kan geven van de manier waarop werking
verloopt.
HOOFDSTUK 5: OVERIGE ONDERSTEUNING EN SAMENWERKING
De opdrachtgever faciliteert de interne werking van de uitvoerder en dit op een analoge manier
als voor een stedelijke dienst. Dit houdt in dat de opdrachtgever kosteloos de nodige diensten
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Zie bijlage Buurt(en)actieplan 2020-2025
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(promotie, toeleiding …) verleent met het oog op het optimaal realiseren van deze
samenwerkingsovereenkomst.
Opgemaakt te Poperinge, in twee exemplaren, op dd/mm/jjjj. Iedere partij verklaart een
exemplaar van huidige overeenkomst ontvangen te hebben.
Ondertekening
voor de uitvoerder

Patrick SAMYN
Vzw Thûs

voor de opdrachtgever
De algemeen directeur,

De burgemeester,

Christophe OREEL,

Christof DEJAEGHER
(ex. art. 281 DLB)

COMMUNICATIE
Intern: sociale dienst, eerstelijnspsycholoog, NESTOR, De Bres en seniorendienst.
Extern: vzw Thûs

3.

Engagementsverklaring project De Klik! Goedkeuring.

RELEVANTE DOCUMENTEN
 Engagementsverklaring De Klik!
 Projectbeschrijving De Klik!
 Flyer aanbod Poperinge
 Flyer Ku je ki helpen.
FEITEN, CONTEXT, ARGUMENTATIE
Op 5 juli 2021 keurde de raad voor maatschappelijk welzijn het ‘Buurt(en)actieplan’ goed.
Dit plan refereert meermaals naar de werkgroep e-inclusie Poperinge. Deze werkgroep is
sinds het eind vorige legislatuur actief. Hierin zetelen diverse medewerkers van diensten
met een digitaal aanbod naar diverse (kansen)groepen (o.a. de bibliotheek, De Bres, de
sociale dienst, de dienst gezinsondersteuning/Huis van het Kind, de buurtwerker, de
cultuurdienst enz.). Jaarlijks zet deze werkgroep samen met tal van andere partners zoals
LIGO, CVO, Miras, Avanza duurzame e-inclusieacties op voor iedereen met digitale noden
in Poperinge. De werkgroep wil in de toekomst inzetten op het outreachend bereiken van
deze doelgroepen en dit op een laagdrempelige manier door bijvoorbeeld aanwezig te zijn
tijdens de voedselbedeling en via allerhande methodieken het gesprek aan te gaan met de
begunstigden of een vrijwilligerswerking rond digitale (taal)ondersteuning op te zetten.
De werkgroep e-inclusie volgt allerhande analyses op, zo ook het HAIRE-project. Binnen
het HAIRE-project werden 82 interviews afgenomen van 65-plussers in Poperinge. Uit deze
bevraging bleek dat senioren zich zowel eenzaam en sociaal geïsoleerd voelden. Wanneer
je door beperkingen en ondersteuningsnoden aan je huis bent gekluisterd is er hiertoe
meer kans. Het is ook net deze groep die een gevarieerd pakket aan digitale noden en
behoeften heeft. Corona heeft dit versterkt. Dit leidde in 2020 tot het opstarten van ‘Ku
je ki helpen’. Deze werking willen we volop uitrollen en bestendigen.
iDROPS is een sterk gewaardeerde partner binnen het Europees project HAIRE. Deze
partner ondersteunde Poperinge eveneens bij het invoeren van mantelzorgcafés. Deze
organisatie is een expert op vlak van participatie en in het bijzonder voor kansengroepen
en groepen die minder gemakkelijk bereikbaar zijn. iDROPS is op de hoogte van de goede-
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praktijken in Poperinge op vlak van e-inclusie en participatie t.a.v. kansengroepen.
Vandaar dat iDROPS vraagt aan Poperinge om mee te werken aan het project De Klik!
Het is aangewezen om hiervoor een engagementsverklaring goed te keuren.
BESLUIT
Artikel 1
Goedkeuring te hechten aan de engagementsverklaring De Klik! waarvan de tekst als
volgt luidt:
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Artikel 2
De voorzitter van het vast bureau en algemeen directeur te machtigen de sub artikel 1
vermelde engagementsverklaring namens de raad voor maatschappelijk welzijn te
ondertekenen.
COMMUNICATIE
Intern: ICT-dienst, werkgroep buurtgerichte zorg en werkgroep e-inclusie.
Extern: iDROPS, DVV Westhoek.

4.

Vragen en antwoorden.

Er werden geen vragen gesteld.

De vergadering wordt beëindigd.

De algemeen directeur
Christophe OREEL

De voorzitter,
Isabel LEBBE

