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Werner Mertens, voozitter;
Jelle Wouters, voozitter 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;

3 Reglement ter bevordering van de maatschappelijke paÉicipatie en sociale activering -
goedkeuring

Voorgeschiedenis
o Reglement'socio culturele participatie' van het OCMW Rotselaar goedgekeurd door de

raad van maatschappelijk welzijn van 28 februari 20í 3.

Feiten en context
o Lokaal Bestuur Rotselaar maakt van de strijd tegen kansarmoede een prioriteit binnen het

ruimere kader van een inclusief sociaal beleid.
o Voor financiële ondersteuning in kader van de strijd tegen kansarmoede zijn zowel het

reglement maatschappelijke participatie en sociale activering als het reglement
kinderkansarmoede een belangrijk instrument.

o Via het reglement maatschappelijke participatie en sociale activering willen we personen in
kansarmoede in hun waarde versterken door financiële drempels die actieve deelname aan
het maatschappelijke en socio-culturele leven belemmeren, zoveel als mogelijk te verlagen.

o Eerder in deze legislatuur werd het budget hiervoor reeds verhoogd.
o Het reglement maatschappelijke participatie en sociale activering biedt kansen om actief

deel te nemen aan het maatschappelijke, culturele en sportieve verenigingsleven maar
evenzeer faciliteert het toegang tot en gebruik van (nieuwe) informatie- en
commu n icatietechnologie.

o Dit reglement richt zich op elke inwoner van Rotselaar die vanuit de l<wetsbare positie van
kansarmoedewaarin htllzrlzich bevindt, niet volwaardig kan deelnemen aan cultuur, sport
en de nieuwe informatie- en communicatietechnologie.

o De doelgroep is tweeledig:
o Bij de volwassenen wordt ingezet op zelfredzaamheid, weerbaarheid en

maatschappelijke betrokkenheid en het doorbreken van sociaal isolement door hen
te laten deelnemen aan maatschappelijk zinvolle activiteiten. Dit kan gebeuren als
doel op zich ofwel als een eerste stap in een traject voor socioprofessionele
inschakeling.

o Bij de kinderen is het belangrijk dat zij hun recht op participeren kunnen uitputten
door deelname aan activiteiten. Kinderen worden in staat gesteld om een sociaal
netwerk uit te bouwen en de vicieuze cirkel van de armoede te doorbreken.

o Door zowel volwassenen als kinderen te betrekken, hebben gezinnen met kinderen
ook samen de mogelijkheid om aan activiteiten deel te nemen en samen hun netwerk
te versterken.
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. Het doel is elke inwoner laten participeren aan het maatschappelijk leven vertrekkend
vanuit de vrije keuze en interessewereld van elk individu en zo bouwen aan een beter
participatie en levenskwaliteit van elke inwoner.

o Door het verhogen van de tussenkomst per jaar en per persoon worden bijkomend
mogelijkheden tot participatie gecreëerd.

o Wat kinderen en studerende jongeren betreft kan het voorliggend reglement cumulatief
worden gebruikt met het reglement kinderkansarmoede.

Financiële gevolgen

Uitgave 2023
Ramingsnummer: nvt
Sleutel: 6481 01 2/090000
Laatst goedgekeurd budget: 4250 euro
Voorvastlegging: nvt
Beschikbaar budget:
Geraamd bedrag: 5500 euro

Ontvangst 2023
Ramingsnummer: nvt
Sleutel : 7408403/090000
Laatst goedgekeurd budget: 3201 euro
Beschikbaar budget:
Geraamd bedrag: 3552 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 hiernavolgend reglement ter bevordering van
maatschappelijke participatie en sociale activering goed.

Artikel I - Algemeen

S 1. Dit reglement heeft als doel de kansarmen in het sociale leven te betrekken, door ze te laten
deelnemen aan cultuur, sport en de nieuwe informatie- en communicatietechnologie.
De sociale relaties, die mensen hebben, bepalen in grote mate mee de (im)materiêle bronnenwaar zij
toegang toe hebben en daaruit afgeleid hun mogelijkheden tot maatschappelijke integratie en
participatie aan de samenleving.

Wanneer kansarmen meer buiten en onder de mensen komen, kan dit een opstap vormen voor het
volwaardig kunnen meepraten en kunnen deelnemen aan de samenleving.

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

$ 3. De middelen worden aangewend ten voordele van kansarmen voor individuele acties zoals
deelname aan sociale, sportieve en culturele activiteiten of verengingen en het bevorderen van de
toegang tot informatie- en communicatietechnologie.

g 4. De kansarmen krijgen een toelage voor maatschappelijke participatie en sociale activering.

Artikel 2 - Cumulatieve voonrvaarden
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1' Persoon die legaal op het Belgisch grondgebied verblijft en niet in een lokaal opvanginitiatief verblijft
(overeenkomstig de wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang van asielzoekers en van
bepaalde andere categorieën van vreemdelingen).

2' De doelgroep is in begeleiding bij het OCMW of wordt door het OCMW als behoeftig beschouwd en
/ of hun kwetsbare toestand kan worden aangetoond in het sociaal onderzoek van het OCMW in het
kader van een aanvraag voor individuele steun.

3' Op voorlegging van facturen voor activiteiten vermeld in artikel 3.

4' Het is de verantwoordelijkheid van de cliënt om de facturen te bezorgen aan de begeleidende
maatschappelijk werker.

Artikel 3 - lnitiatieven die in aanmerking komen voor de toelage voor maatschappelijke participatie en
sociale activering

1. lndividuele acties - Deelname aan sociale, sportieve of culturele activiteiten:

. toegangstickets voor evenementen en voorstellingen (theater, bioscoop, museum, ...);
o vervoerkosten om een evenement / voorstelling bij te wonen
o aankoop van tickets of losse passen door het OCMW;
o voordeelkaart om deel te nemen aan het ontspanningsaanbod (aankoop, deelname aan

de activiteiten en kosten in verband met het partnerschap);
. reizen / uitstappen naar attractieparken (verplaatsingskosten + toegangstickets)
o vakantie- en jeugdkampen, aldan niet in het buitenland;
o kosten verbonden aan het volgen van studies;
o uitwisselingen en stages in het kader van studies (in het binnen- of buitenland);
o verblijfskosten in een pensionaat, internaat;
o gezinsondersteuning en thuishulp in een sociaal moeilijke situatie (na een bevalling, als

ziekenoppas, babysit, aflossing van een mantelzorger, ...);
o kosten voor verblijf van korte duur in een residentie met socialiserend doel;
o aankoop (elektrische) fiets, scooter, ...;
o abonnementenopenbaarvervoer;
o rijbewijs A en B

2. lndividuele acties - Deelname aan sociale, spoÉieve of culturele verenigingen:

o kosten voor bijdragen of lidmaatschappen bij sportclubs (abonnement, uitrusting,
materiaal, kosten voor geneeskundig bezoek nodig om zich te kunnen inschrijven, ... );e lidmaatschap bibliotheek, mediatheek, ludotheek, solidaire tuin, leesclub, ...;

o kosten voor deelname aan opleidingen over preventie van stoornissen gekoppeld aan
stress, aan ongerustheid, aan depressie (bijv.: mindfulness, sofrologie, ...);

o kosten voor opleidingen, cursussen en workshops met als doel persoonlijke
ontwikkeling (taalcursussen, tekenen, oenologie, muziek, theater, koken, dans,
bloemsierkunst, volksuniversiteit / universiteit voor de derde leeftijd, ... )

3. Individuele acties - Bevorderen toegang tot informatie- en communicatietechnologie:
o individueel internetabonnement;
o GSM-abonnementof herlaadkaarten;
o aankoop van telecommunicatiemateriaal (GSM / smartphone) en van computers,

tablets, printers, ... voor individuele aanvragen.

Deze lijst is niet limitatief. We verwijzen eveneens naar de activiteitenlijst van de POD
Maatschappelijke I ntegratie.
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Artikel4 - Financiële tussenkomst

g í. De financiële tussenkomst bedraagt maximum € 150,00 per gezinslid per kalenderjaar.

g 2. De financiële steun wordt op rekening van de cliënt(en) of aan derden betaald.

Artikel 5 - Procedure
g 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 Comite voor de Sociale Dienst. Een sociaal
ondezoek is niet meer noodzakelijk.

g 2. De hulpvraag van cliênt(en) zonder lopende hulp bij het OCMW, moet na sociaal onderzoek ter
beslissing voorgelegd worden aan het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst. Het dossier wordt op
naam van elk gezinslid voorgelegd.

$ 3. Elke afwijking op artikel 2, 3 en 4 moet individueel en gemotiveerd ter beslissing voorgelegd
worden aan het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst.

Artikel 6 - Afsluitende bepalingen

Dit reglement is van toepassing vanaf 1 januari 2023.

Opgemaakt op 21 december 2022

An Craninckx
algemeen directeur

Werner Mertens
voorzitters

$s,
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