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Zitting van:

dinsdag 23 april 2019

Aanwezig:

Koen Tack, Voorzitter
Gino Devogelaere, Burgemeester
Johan Delrue, Yannick Ducatteeuw, Anja Desmet, Christophe Vandererven, Jeremie
Vaneeckhout, Schepenen
Rik Colman, Louis Degroote, Willy Demeulemeester, Davy Demets, Sofie Demurie, Petra
Devos, Davy Dewaele, Amandine Eeckhaut, Nathalie Kint, Prudent Lanneau, Matthieu
Moeren hout, Eddy Recour, Tine Temmerman, Stephan Titeca, Pauline Van Marcke, Rino
Himpe, Raadsleden
Sonja Nuyttens, Algemeen directeur

Verontschuldigd:
Afwezig:

2019/OCMW/073 - Herziening toetsingskader aanvullende financiële steun - Goedkeuring

De raad,
In openbare zitting vergaderd,
Op grond van overwegingen, zowel feitelijk als juridisch
Het reglement bepaalt volgende absolute voorwaarden:
Inkomensgrens : Europese armoedegrens
De steunaanvrager is 3 maand in budgetbegeleiding, budgetbeheer, leefloonbegeleiding. De
steunaanvrager dient het uitgestippelde trajectplan te volgen.
De gegevens worden ingebracht in een berekeningsmodule. De lijsten worden maandelijks voorgebracht
op het BCSD.
De dossiers worden herzien in juni of december of kunnen ten alle tijde herzien worden wanneer het
trajectplan niet nageleefd wordt of de steunaanvrager niet meer voldoet aan de voorwaarden.
Naast de absolute voorwaarden worden enkele zachte voorwaarden gesteld:
De kindtoelage geldt voor zolang de kinderen ten laste zijn. De steunaanvrager wordt geadviseerd en
ondersteund zijn rechten op onderhoudsgeld voor de kinderen uit te putten.
De huurtoelage is niet van toepassing voor steunaanvragers met een huurprijs hoger dan€ 250. Indien
de steunaanvrager reeds een huurvoordeel ontvangt, kan hij niet van de huurtoelage genieten. Hij wordt
geadviseerd en ondersteund zich in te schrijven voor sociale huisvesting.
De verwarmings -en energietoelage wordt maandelijks uitbetaald op vertoon van ticket/factuur. De
steunaanvrager die reeds sociaal tarief geniet krijgt slechts de helft van de toelage. De steunaanvrager
wordt geadviseerd en ondersteund een energiescan uit te voeren en de federale verwarmingstoelage aan
te vragen.
De steunaanvrager heeft recht op een tussenkomst van 80% voor de aankoop van schoolboeken met
een maximum van € 150.
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De steunaanvrager heeft recht op een tussenkomst van € 45 voor de aankoop van schoolmateriaal met
uitzondering van de beroepsopleidingen die€ 150 tussenkomst krijgen voor materiaal.

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen
Organieke wet 8 juli 1976 OCMW
Decreet Lokaal Bestuur
Verwijzend naar volgende eerdere beslissingen
Afsprakenkader 19 januari 2017 - Raad voor Maatschappelijk Welzijn
BCSD 21.03.2019 - Positief beleidsadvies
Amendementen:
1 ° amendement: de behandeling wordt uitgesteld naar een volgende OCMW-raad nadat het punt voor
punt behandeld geweest is in het Bijzonder Comité voor Sociale Dienst. Dit amendement wordt niet
goedgekeurd.
2° amendement: Vakantiegeld en eindejaarstoelage worden meegenomen om de bestaansmiddelen te
bepalen en de kinderbijslag wordt er uit weggelaten. Dit amendement wordt niet goedgekeurd.
3° amendement: In plaats van 3 maanden in begeleiding te zijn, moet men slechts 2 maanden in
begeleiding zijn vooraleer recht te openen op de aanvullende steun. Dit amendement wordt goedgekeurd.
4 ° amendement: Wat het recht op kindtoelage betreft, moet de leeftijdsgrens op 12 jaar gebracht worden
i.p.v. op 14 jaar. Dit amendement wordt niet weerhouden.
5° amendement: De schooltoelage waarvan voorgesteld wordt dat deze terecht komt bij de aanvullende
steun, moet los ervan blijven bestaan. Dit amendement wordt niet weerhouden.
6° amendement: Het vroegere bedrag van de verwarmingstoelage blijft behouden: Dit amendement
wordt niet weerhouden.

Met 17 stemmen voor (Koen Tack, Gino Devogelaere, Johan Delrue, Yannick Ducatteeuw, Anja Desmet,
Christophe Vandererven, Jeremie Vaneeckhout, L:ouis Degroote, Willy Demeulemeester, Davy Demets,
Sofie Demurie, Petra Devos, Nathalie Kint, Matthieu Moerenhout, Tine Temmerman, Pauline Van
Marcke, Rino Himpe), 6 stemmen tegen (Rik Colman, Davy Dewaele, Amandine Eeckhaut, Prudent
Lanneau, Eddy Recour, Stephan Titeca)
BESLUIT
Art 1. Het afsprakenkader van 19 januari 2017 wordt opgeheven. Het nieuwe toetsingskader
steunbarema wordt goedgekeurd.
Ter zitting wordt volgend amendement aangebracht en goedgekeurd:
Algemene toekenningsvoorwaarden:
De steunvrager is ten minste twee maanden in begeleiding (budgetbegeleiding/ budgetbeheer/
collectieve schuldenregeling/ leefloon) bij de sociale dienst van het Sociaal Huis van Anzegem
Art.2: Dit reglement gaat in op heden en wordt bekendgemaakt door publicatie op de website
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Art.3: Van deze beslissing wordt kennis gegeven aan de toezichthoudende overheid conform de regels
vervat in het Decreet Lokaal Bestuur.
Gedaan in zitting als ten hoofde.
Namens de raad:
Sonja Nuyttens,

Koen Tack,

Algemeen directeur

Voorzitter
Voor éénsluidend afschrift,
Anzegem, 30 april 2019
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