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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
Meerjarenplan 2020-2025, boekjaar 2021, beleidsitem sociale bijstand090000, algemene
rekening 6484000.
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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;
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.
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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.
Namens de Raad voor Maatschappelijk Welzijn;
De algemeen directeur,
De voorzitter,
(get.) Christophe OREEL
(get.) Isabel LEBBE
De algemeen directeur,
Christophe OREEL

Voor eensluidend uittreksel;
De voorzitter,
Isabel LEBBE

