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Aanwezig:

Bij ons komt iedereen eerst

BESLUIT VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

OCMW Rotselaar

Openbare zitting van 20 december 2022

Werner Mertens, voorzitter;
Jelle Wouters, voorzitter vast bureau;
Piet De Bruyn, Bart De Vos, Carine Goris, Patrick Vervoort, Nele Demuynck,
leden vast bureau;
Christel Hendrix, Nico Lodewijks, Jeroen Janssens, Frans Vansteenbeeck,
Jeroen Degent, llse Michiels, Maarten Mommaerts, Noëlla D'hooghe, Liesbet
Serneels, Heidi Pittomvils, Farida Tierens, Lieve De Bondt, Gunther Dereze, Bart
Lemmens, Tessa Heylighen, raadsleden;
An Craninckx, algemeen directeur;

Verontschuldigd: Ellen De Rijck, Stella Beckx, Gert Heylen, raadsleden;

4. Reglement ter bestrijding van kinderkansarmoede - goedkeuring

Voorgeschiedenis
o Reglement schooltoelage van OCMW Rotselaar goedgekeurd door de raad

van maatschappelijk welzijn van 16 december 2005.
o Reglement'socio culturele participatie'van OCMW Rotselaar goedgekeurd door de raad

van maatschappetijk welzijn van 28 februari 2013.

Feiten, context en argumentatie
o De kansarmoede index van Kind en Gezin geeft voor 2021 (meest recente cijfers) voor

gemeente Rotselaar een score van 3,4o/o waar dit voor het volledige Vlaams Gewest 12,7o/o

bedraagt. De onderwijskansarmoede-indicator geeft voor he2elfde jaar een score van 0,3
(Rotselaar) tegenover 0,99 (Vlaams Gewest).

o Om kansarmoede op een structurele manier aan te pakken en de generatiearmoede terug
te dringen, wordt blijvend ingezet op de strijd tegen kansarmoede bijde gezinnen waarin
kinderen opgroeien. Dit is een gedeelde verantwoordelijkheid van de verschillende
overheden.

o Lokaal Bestuur Rotselaar maakt van de strijd tegen kinderarmoede een prioriteit binnen het
sociaal beleid en verhoogt hiertoe aanzienlijk de financiële middelen.

o lnzetten op kinderkansarmoede wordt vanuit een geïntegreerde strategie aangepakt
vanuit drie pijlers:

o toegang tot adequate middelen door participatie van ouders op de arbeidsmarkt
te ondersteunen en zorgen voor een goede levensstandaard

o toegang tot betaalbare hoogwaardige diensten door:
r ongelijkheid op jonge leeftijd te verminderen door te investeren in educatie
r gelijke kansen in het onderwijs
r toegankelijk maken van gezondheidszorgen
r kinderen voorzien van een veilige, adequate woon- en leefomgeving
r gezinsondersteuning

o het recht van kinderen om te participeren door:
r deelname van alle kinderen aan spel, recreatie, sport en culturele activiteiten
r mechanismen opzetten ter bevordering van inspraak van kinderen

bij besluitvorming die van invloed is op hun leven.
o Lokaal Bestuur Rotselaar investeert in deze drie pijlers via onder meer de werking van de

sociale dienst, de samenwerking tussen sociale dienst en een brede waaier aan partners
waaronder de scholen, diverse gemeentelijke diensten maar ook verenigingen en
organisaties.
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. Voor financiële ondersteuning in het kader van kinderkansarmoede is een reglement
kinderkansarmoede, aanvullend aan het reglement maatschappelijke participatie en
sociale activering een geschikt instrument.

o Het reglement wil kinderen in kansarmoede een reële kans geven om deel te nemen aan het
maatschappelijk leven en hen in staat stellen om een sociaal netwerk uit te bouwen.

o Het reglement richt zich tot kinderen van 0 tot 18 jaar en tot studerende jongeren.

Financiële gevolgen

Uitgave 2023
Ramingsnummer: nvt
Sleutel: 6481 01 3/090000 en 6481 000/090000
Laatst goedgekeurd budget: 6.200 euro en 50.000 euro
Voorvastlegging: nvt
Beschikbaar budget:
Geraamd bedrag: 16.000 euro (alle -18 jarigen) en 50.000 euro (+lSjarigen)

Ontvangst 2023
Ramingsnummer: nvt
Sleutel: 7408402/090000
Laatst goedgekeurd budget: 3000 euro (-í 8 jarigen)
Beschikbaar budget:
Geraamd bedrag: 3000 euro

Besluit

Na beraadslaging,
22 stemmen voor: Jelle Wouters, Werner Mertens, Piet De Bruyn, Bart De Vos, Carine Goris, Patrick
Vervoort, Nele Demuynck, Christel Hendrix, Nico Lodewijks, Jeroen Janssens, Frans Vansteenbeeck,
Jeroen Degent, llse Michiels, Maarten Mommaerts, Noëlla D'hooghe, Liesbet Serneels, Heidi
Pittomvils, Farida Tierens, Lieve De Bondt, Gunther Dereze, Bart Lemmens en Tessa Heylighen

Eniq artikel:
De raad voor maatschappelijk welzijn keurt het hierna volgend reglement kinderkansarmoede goed.

Artikel 1 - Algemeen

S 1. Dit reglement heeft als doel de strijd tegen armoede bij kinderen aan te gaan. Het wil kansarme
kinderen een reële kans geven om deelte nemen aan het maatschappelijk leven en op die manier
vermijden datzij opgesloten geraken in een spiraalvan armoede.

S 2. Dit wordt gefinancierd met middelen van het OCMW en subsidies.

g 3. De middelen worden aangewend ten voordele van kansarme kinderen voor schoolkosten en
individuele acties onder de vorm van individuele maatschappelijke dienstverlening voor deelname aan
sociale programma's, onderwijsondersteuning, psychologische ondersteuning, paramedische
ondersteuning en pedagogische ondersteuning.

Artikel 2 - Cumulatieve voonruaarden

1' Persoon die legaal op het Belgisch grondgebied verblijft en er ondenrrrijs volgt of jonger is dan 3 jaar
en nog niet naar school gaat.
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2' De meerderjarige student en i of zijn oude(s) is / zijn in begeleiding bij het OCMW of worden door
het OCMW als behoeftig beschouwd.

3'Op voorlegging van facturen vermeld in artikel 3.

4' Het is de verantwoordelijkheid van de ouders of de meerderjarige studenten om de facturen te
bezorgen aan de begeleidende maatschappelijk werker.

Artikel 3 - Onkosten die in aanmerking komen voor de toelage ter bestrijding van kinderkansarmoede
o een schoolfactuur (met inbegrip van maaltijden, drank, schooluitstappen, zwemmen, turnkledij,
o opvang, klasfoto's, schoolboeken, kopiekosten, OKAN-ondenrijskosten, ...) met ui2ondering
. van schoolfacturen voorwaarborg (kluisje, boeken, ...);
o een aankoopbewijs van schoolmateriaal (boekentas, brooddoos, pennen, stiften, pennenzak,
o turnzak,...),
o facturen voor sociale programma's (vakantiekampen, jeugdkampen, speelpleinen,
o kinderopvang, crèches, aankoop fiets, abonnementen openbaar vervoer, ...);
o ondenvijsondersteuning (lCT-materiaal, internaat, ...);
o psychologische ondersteuning, voor zover deze kosten niet door de mutualiteit worden
o terugbetaald;
. paramedische ondersteuning, voor zover deze kosten niet door de mutualiteit worden
o terugbetaald (logopedist, diëtist, ergotherapeut, audioloog, podoloog, orthopedist,

bril, hoorapparaat, poedermelk, ...).

Artikel4 - Financiële tussenkomst

$ 1. De financiële tussenkomst bedraagt maximum:
o € 120,00 per kind per kalenderjaar in het kleuteronderwijs of een kind jonger dan 3 jaar dat

nog niet naar school gaat;
o € 200,00 per kind per kalenderjaar in het lager ondenrvijs;
o € 300,00 per kind per kalenderjaar in het secundair ondenmjs;
o € 350,00 per kind per kalenderjaar in het hoger onderwijs / universiteit.

$ 2. De financiêle steun wordt uitbetaald op rekening van de cliënt of de ouders of wordt aan derden
betaald (school, uitgeverij, psycholoog, logopedist, ...).

Artikel 5 - Procedure

$ 1. De hulpvraag van cliënt(en) met lopende hulp bij het OCMW wordt op naam van het gezinslid
voorgelegd op datum van het eerstvolgend Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst. Een
sociaalondezoek is niet meer noodzakelijk.

$ 2. De hulpvraag van cliënt(en) zonder lopende hulp brj het OCMW, moet na sociaalonderzoek ter
beslissing voorgelegd worden aan het Bijzonder Comite voor de Sociale Dienst. Het
dossier wordt op naam van elk gezinslid voorgelegd.

$ 3. Elke aflntijking op artikel 2, 3 en 4 moet individueel en gemotiveerd ter beslissing voorgelegd
worden aan het Bijzonder Comite voor de Sociale Dienst.
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Artikel 6 - Afsluitende bepalingen

Dit reglement treedt in werking op 1 januari2023.

Opgemaakt op 2't december 2O22

An Craninckx
algemeen directeur

Werner Mertens
voozitter
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