Participatie & Sociale Activering
Wie komt in aanmerking?






Het gezin moet gedomicilieerd zijn of zijn eigenlijke verblijfplaats hebben in gemeente
De Haan.
Gezinnen die een leefloon/equivalent leefloon ontvangen.
Gezinnen die in schuldhulpverlening zijn (CSR, budgetbeheer of budgetbegeleiding) en
die zich bevinden in een precaire (financiële) situatie.
Gezinnen die gerechtigd zijn op een verhoogde tegemoetkoming in het kader van de
ziekte– en invaliditeitsverzekering.
Gezinnen met een beperkt inkomen :

Het inkomen waarmee de armoededrempel moet vergeleken worden bevat alle netto-inkomsten
(loon, uitkering, pensioen, kinderbijslag, inkomsten van huur, …) per maand.
Huishouden bestaat uit:
-

Alleenstaande
2 gezinsleden ouder dan 14 jaar
2 gezinsleden ouder dan 14 jaar + 1 kind (-14 j.)
2 gezinsleden ouder dan 14 jaar + 2 kinderen (-14 j.)
2 gezinsleden ouder dan 14 jaar + 3 kinderen (- 14 j.)
1 gezinslid ouder dan 14 jaar + 1 kind (-14 j.)
1 gezinslid ouder dan 14 jaar + 2 kinderen (-14 j.)

Armoededrempel * (op basis van
netto maandinkomen)
€ 1.074
€ 1.611
€ 1.933
€ 2.256
€ 2.577
€ 1.396
€ 1.718

* Uitleg berekening:
Per extra gezinslid ouder dan 14 jaar (+ € 537)
Per extra kind jonger dan 14 jaar mag je (+ € 322)
Bron : European Union Statistics on Income and Living Conditions (EU-SILC)
Deze bedragen zijn onderhevig aan indexatie.
Gezinnen die buiten bovenstaande criteria vallen, maar zich toch wegens omstandigheden in een
kwetsbare situatie bevinden, kunnen aanspraak maken op deze maatregel, mits het sociaal
onderzoek aanwijst dat er behoefte is aan deze vorm van ondersteuning.
Doorverwijzen?
Contactpersoon i.v.m. vragen omtrent de maatregel ‘Participatie en Sociale Activering’ :
katrien.raats@ocmwdehaan. 050 43 51 40
Welke documenten moet het gezin meenemen voor de aanvraag:
-

Identiteitskaart
Recent aanslagbiljet van de belastingen (of inkomsten van de laatste 3 maanden)
Een bewijs van vervangingsinkomen
Klevers van de mutualiteit indien het gaat over een gezin met een verhoogde
tegemoetkoming (dit kan tevens nagegaan worden via de kruispuntbank voor O.C.M.W. medewerkers)

Indien er bijkomend sociaal onderzoek gevoerd dient te worden (vb. inkomen gezin >
armoededrempel)
-

Overzicht van de maandelijkse kosten (huur, energie, syndicale bijdrage, verzekeringen …)
Rekeninguittreksels van de voorbije 3 maanden.

Procedure?
-

School / CLB / Externe dienst maakt samen met de ouders een afspraak bij het OCMW De
Haan.
De ouders komen langst met de nodige papieren en de facturen/betalingsbewijzen waarvoor
zij een tegemoetkoming vragen.
De aanvraag wordt geregistreerd.
De aanvraag komt de laatste maandag van de maand voor in de R.M.W.

CAT I : Deelname aan sociale, culturele en sportieve manifestaties:
Tegemoetkoming OCMW :
In deze categorie zijn er maximum 3 activiteiten per jaar die in aanmerking komen voor een
tussenkomst:
1ste aanvraag 80% van de kosten
2de aanvraag 50%
//
3de aanvraag 25%
//
Grotere manifestaties zoals studiereizen, kampen, schoolreizen en andere reizen van de doelgroep
worden integraal betoelaagd maar met een maximum van 200 EUR per persoon per jaar.
Toegelaten :


























Toegangstickets voor evenementen (theater, cinema, musea, enz…)
Vervoerskosten naar de evenementen
Speelpleinen
Kansenpassen (kortingsbonnen)
Vakantiekampen
Onderwijs zonder professionele doeleinden
Aankoop abonnementen voor magazines, kranten, schoolkranten,…
Aankoop boeken, CD’s en DVD’s
Aankoop educatief speelgoed
Cadeaucheques
Daguitstappen, B-dagtrips
Groepsreizen georganiseerd door het OCMW (zonder touroperator)
Activiteiten georganiseerd door het OCMW
Groepsreizen georganiseerd door mutualiteiten, gehandicaptenvereniging,
seniorenvereniging,…
Kinderopvang voor zover de ouder(s) naar een activiteit zijn in het kader van sociale en
culturele participatie.
Rijbewijzen na uitputting van alle andere middelen (verminderd met elke andere
tegemoetkoming, zoals het budget professionele inschakeling, tegemoetkoming van de
mutualiteit, …)
Jeugdkampen in het buitenland (scouts, ziekenfonds, vereniging voor personen met een
handicap, …)
Schoolreizen (lager en middelbaar)
Reis einde middelbare studies
Uitwisseling met een ander land (Erasmus) – verminderd met een tegemoetkoming in het
kader van studies in het buitenland.
Prijs van de reis en het toegangsticket tot pretparken in het buitenland (maar geen verblijfsen maaltijdkosten)
Cursussen die niet in een schoolprogramma passen (activiteiten georganiseerd na de
cursusuren)
Aankoop tickets of passen in bulk door het OCMW
Opleiding hobby’s (tekenen, muziek, theater, breien, koken, dansen, …)

NIET toegelaten :


















Toeristische reizen
Individuele huur vakantiewoningen
Individuele feesten (communiefeesten, verjaardagsfeesten)
Opleiding voor professionele doeleinden
Kansspelen
Zonnebank
Aankoop van audiovisuele toestellen
Welness
Kapper / schoonheidssalon
Sabam
Jobcoaching
GSM abonnementen
Telefoonkaarten
Taksen, belastingen
PWA – cheques
Voor – en na schoolse opvang los van socioculturele activiteiten
Aankoop budgetplanners

CAT II Deelname aan sociale, culturele en sportieve verenigingen :
Tegemoetkoming OCMW :
In deze categorie wordt de financiering beperkt tot 1 deelname per jaar/per persoon en begrensd
tot een maximumbedrag van 100 EUR per jaar.

Toegelaten:









Lidmaatschap bibliotheek, mediatheek, videotheek
Tekenacademie
Muziekschool
Volkshogeschool (bv. Vormingplus)
Toneelklas
Kooklessen
(Taal)lessen voor niet professionele doeleinden
Sportclubs (abonnementen, uitrusting, materiaal, kosten doktersbezoek nodig voor het
beoefenen van een sport, …)
 Danslessen
 Bloemschikken
 Initiatieven inzake gezondheidszorg
NIET toegelaten :
 Lidmaatschap vakbonden
 Lidmaatschap van politieke partijen
 Beroepsorganisaties

 Confessionele genootschappen
 Wellnesscentra
 Boetes

CAT II : Initiatieven van of voor de doelgroep op sociaal, cultureel of sportief vlak :
Toegelaten :
 Door het OCMW georganiseerde activiteiten (toneelstukken, muziekgroepen,
schilderklassen, fotografie, carnavalsgroepen, …)
 Administratieve kosten activiteiten / beheerskosten
 Activiteiten georganiseerd in OCMW-rusthuizen
 Vrijwilligersvergoedingen
 Redactie van informatiebladen voor de doelgroep

CAT IV : De ondersteuning en financiering van initiatieven die de toegang van de doelgroep
tot de nieuwe informatie – en communicatietechnologieën bevorderen :
Tegemoetkoming OCMW :
In deze categorie wordt de financiering beperkt tot 1 deelname per jaar en begrensd tot een
maximumbedrag van 100 EUR per jaar.
Toegelaten :
 De aankoop van computers (en bijbehorende printer) voor de individuele cliënt.
 De vergoeding voor het geven van informaticaopleidingen aan de doelgroep (door het
OCMW zelf of via een conventie met een externe partner)
 De terugbetaling van internetabonnementen voor een individuele cliënt (bij internetpack,
telefoon, TV – moet het totaal door drie gedeeld worden)
 Kosten voor de oprichting en de uitbreiding van een easy-e-space
 Internetabonnementen cybercafé / jeugdhuis
Niet toegelaten
 De aankoop van gsm, blackberry, fototoestellen, beamers, scanners, spelconsoles, …

Overzicht specifieke maatregelen betreffende kansarme kinderen :
CAT I : Maatschappelijke dienstverlening in het kader van de deelname aan sociale
programma’s:
Tegemoetkoming OCMW :
In deze categorie wordt de financiering beperkt tot €75 / gezin
 Opleidingen voor de ouders die verband houden met de ontwikkeling van het kind.
o
o
o
o
o
o
o

Begrippen over gezondheid en hygiëne van het kind
Preventie van ongevallen thuis
De rol van de ouders
Het kind beter begrijpen
Evenwicht privéleven / werk
Kindvriendelijke inrichting
Evenwichtige voeding

 Deelname aan initiatieven waar luisteren en dialoog met betrekking tot de ontwikkeling van
het kind centraal staan
o
o
o
o

Initiatieven ter bevordering van de taalbeheersing
Initiatieven ter bevordering van de muzikale ontwikkeling
Initiatieven ter bevordering van de leesvaardigheid
Initiatieven om specifieke leerstoorsnissen aan het licht te brengen en te remediëren
(dyslexie, dyscalculie, …)

CAT II : Maatschappelijke dienstverlening in het kader van schoolondersteuning:
Tegemoetkoming OCMW :
75 EUR per kind op jaarbasis.
Toegelaten :
 Verplichte schoolkosten (schoolboeken, fotokopieën, …)
 Schoolabonnementen
 Bijlessen
 Huiswerkschool
 Schoolkantine
 Kosten voor crèches en opvang
 Kosten i.v.m. geplaatste kinderen
 Verblijfskosten in een pensionaat / internaat
NIET toegelaten :
 Familiale verzekering
 Levensverzekering voorgesteld door de school

Maatschappelijke dienstverlening in het kader van de psychologische ondersteuning van
het kind of de ouder in het kader van de raadpleging van een specialist:
-

Maatschappelijk overleg
Confrontatie met trauma’s en rouwsituaties
Omgaan met emoties en stress
Ondersteuning van de relatie tussen ouders en hun kinderen met een handicap
Vroegtijdig opsporen van psychische problemen bij kinderen
Herstellen van de gezinsband
Opsporen van specifieke leerstoornissen : dyslexie, dyscalculie

Maatschappelijke dienstverlening in het kader van paramedische ondersteuning:
Tegemoetkoming OCMW :
75 EUR per kind op jaarbasis.
Toegelaten :
 Raadpleging of tussenkomst van een specialist:
o Audiologist
o Specialist voor oorprothesen
o Diëtist
o Ergotherapeut
o Kinesitherapeut
o Opticien
o Logopedist
o Orthopedist
o Hulpkracht voor het sociaal leven
NIET toegelaten :
 Ereloon van artsen, spoed
 Kosten i.v.m. ernstige ziektes van kinderen

Steun bij de aankoop van de noodzakelijke uitrusting:
Toegelaten:






Aankoop van een aangepaste matras, vooral voor baby’s
Aankoop van een bedomranding, slaapzak voor baby’s, buggy
Aankoop van goede schoenen voor uitzonderlijke activiteiten
Klein materiaal voor de veiligheid van de baby (afdekplaatjes, deurstop, hoekbeschermer,…)
Aankoop van paramedische benodigdheden niet of gedeeltelijk worden terugbetaald
(tandprothesen, hoorapparaten, bril, …)

NIET toegelaten:
 Luiers
 Thermometer en apothekersmateriaal voor eerste zorgen
 Aankoop van een bed, lakens, luiertafel, wipstoeltje, badkuip, …

Steun bij de aankoop van pedagogische hulpmiddelen en spelletjes:
 Educatief speelgoed
 Kinderboeken

