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Artikel 1 

Dit reglement bakent de regels af voor de besteding van de middelen ter beschikking gesteld door 

de federale overheid om de gebruikers van de openbare dienstverlening van het ocmw in het 

sociale leven betrekken, door ze te laten deelnemen aan het sociaal leven, cultuur, sport en de 

nieuwe informatie- en communicatietechnologie  ter bestrijding van de kinderarmoede. 

 

Artikel 2 

De initiatieven, individuele dan wel collectieve, die op basis van dit reglement worden 

ondersteund en betoelaagd, worden bij voorrang gefinancierd uit de middelen die in het kader 

van bevordering van de maatschappelijke participatie en de culturele en sportieve ontplooiing van 

de gebruikers van de dienstverlening van het OCMW door de federale overheid ter beschikking 

worden gesteld.  

 

Artikel 3 

De ter beschikking gestelde middelen kunnen zowel voor de actieve of passieve deelname van de 

doelgroep aan activiteiten of manifestaties gebruikt worden. Dit kan door het toekennen van een 

individueel voordeel, maar ook door het toekennen van een collectief voordeel ter ondersteuning 

van een manifestatie die zich niet exclusief tot de doelgroep richt.  

 

Artikel 4 

Als doelstelling voor de tussenkomsten in het kader van dit reglement worden weerhouden; 

1. deelname aan sociale, culturele of sportieve manifestaties 

2. lidmaatschap van en deelname aan activiteiten van sociale, culturele of sportieve 

 verenigingen 

3. initiatieven op sociaal, cultureel of sportief vlak, georganiseerd voor of door de doelgroep 

4. initiatieven met het oog op de toegankelijkheid tot en de kennismaking met de nieuwe 

 informatie– en communicatietechnologieën. Dit past in het kader van de e-inclusie of 

 strijd tegen de “digitale kloof” 

5. specifieke maatregelen en acties ter bestrijding van de kinderarmoede 

 

Artikel 5 

§1. De in dit reglement voorziene individuele tussenkomsten worden toegekend aan die personen 

en gezinnen die gerechtigd zijn op aanvullende steun toegekend op basis van het reglement 

goedgekeurd door de RMW in zitting van 24/10/2017 en eventuele latere wijzigingen. 

§2. Tussenkomsten aan personen of gezinnen die niet aan deze voorwaarde voldoen kunnen 

enkel toegekend worden op basis van een gemotiveerd voorstel van de sociale dienst. Daarbij 

wordt specifiek gedacht aan mensen in schuldhulpverlening, budgetbeheer, collectieve 

schuldenregeling. 

 

Artikel 6 

§1. De individuele tussenkomsten worden al dan niet toegekend in een systeem van co-

financiering met een maximale tussenkomst voor de geldende referteperiode zoals bepaald in het 

KB inzake socio-culturele participatie Voor activiteiten die reeds onder een kortingsysteem vallen, 
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zoals het boeken van een uitstap via het Rap op Stap-kantoor worden geen tussenkomsten 

voorzien, tenzij uit een individueel sociaal onderzoek de noodzaak hiervan aangetoond wordt. 

§2. Ten allen tijde kan van de voorgestelde percentages afgeweken worden op basis van een 

individueel sociaal onderzoek en gemotiveerd voorstel. 

§3. Volgende percentages worden voorgesteld: 

a) Een persoonlijke tussenkomst van 25 procent wordt vooropgesteld voor 

activiteiten/lidmaatschap en 10 procent voor de kosten van uitrusting die verbonden zijn 

aan het lidmaatschap van verenigingen en organisaties,  die een actief engagement en 

inbreng van de begunstigde vragen met een maximale bijdrage van het ocmw van 200 euro 

per persoon/per jaar  voor zoverre het gaat om activiteiten op het grondgebied van de 

gemeente Maldegem  en die niet onder de toepassing van de UiTPAS vallen.  

b) Een persoonlijke tussenkomst van 50 procent wordt vooropgesteld voor activiteiten die 

niet onder toepassing van de UiTPAS vallen en een ‘consumptief’ karakter hebben  of voor 

zover het gaat om kosten, inbegrepen de kosten van uitrusting, die verbonden zijn aan het 

lidmaatschap en activiteiten van verenigingen en organisaties, niet  aangesloten bij een 

erkende gemeentelijke adviesraad of met zetel buiten het grondgebied van de gemeente 

Maldegem  met een maximale bijdrage van het ocmw van 100 euro per persoon/per jaar 

c) Een persoonlijke tussenkomst van 70 procent wordt voorzien voor tussenkomsten in de 

kostprijs van abonnementen met een maximale bijdrage van het ocmw van 70 euro per 

persoon/per jaar 

d) Geen persoonlijke tussenkomst is voorzien voor het verstrekken van trein- en bustickets en 

consumpties bij deelname aan groepsactiviteiten georganiseerd door of in samenwerking 

met het ocmw 

e) Voor de aankoop van een gerecycleerde computer via erkende hergebruikcentra geldt een 

maximumtussenkomst van 100 euro zoals bepaald in het geldende KB houdende 

maatregelen ter bevordering van de maatschappelijke participatie en culturele en sportieve 

ontplooiing 

f) Voor uitstappen naar pretparken en bioscoopbezoek wordt een persoonlijke tussenkomst 

van 25 procent vooropgesteld 

 

Artikel 7 

De in artikel 6 d bedoelde tussenkomsten worden gelimiteerd tot 2 treintickets (heen en terug) en 

1 tienrittenkaart op maandbasis per cliënt. 

 

Artikel 8 

Specifiek ter bestrijding van de kinderarmoede worden volgende maatregelen voorzien: 

§1. het ten laste nemen van kosten voor meerdaagse extra-muros-activiteiten: 

- 360 euro voor een lagereschoolkind gespreid over 6 schooljaren 

- 500 euro voor alle andere kinderen, minder dan 18 jaar, gespreid over 6 schooljaren  

§2. het ten laste nemen van de kosten van  paramedische ondersteuning met een maximum 

tussenkomst van 75 procent van de bewezen kosten 
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§3. het ten laste nemen van de kosten van voor- en naschoolse en buitenschoolse kinderopvang, 

de deelname aan de door de gemeentelijke en andere diensten georganiseerde activiteiten 

specifiek ten behoeve van kinderen met een maximum van 300 euro per kind op jaarbasis 

§4. de aankoop van pedagogische hulpmiddelen en educatieve spelletjes met een maximum van 

40 euro per kind per jaar 

§5. het ten laste nemen van kosten en het verlenen van tussenkomsten niet voorzien in de 

bepalingen van art.7 §1 tot en met 4 op basis van een gemotiveerd sociaal verslag  

 

Artikel 9 

Elke in het kader van dit reglement toegekende individuele tussenkomst geldt als een vorm van 

maatschappelijke dienstverlening onderworpen aan de bepalingen uit de organieke wet en 

uitvoeringsbesluiten.  

 

Artikel 10 

Elke tussenkomst of collectief voordeel voor initiatieven op sociaal, cultureel en/of sportief vlak, 

georganiseerd voor of door de doelgroep wordt toegekend door het bevoegd bijzonder comité 

voor de sociale dienst of elk ander daartoe door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn aangesteld 

orgaan. De tussenkomst wordt toegekend op basis van een duidelijk omschreven voorstel 

opgemaakt door de sociale dienst.” 

 

 


