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2019/OCMW/075 - Herziening reglement tussenkomst aan verzoekers om internationale

bescherming - Goedkeuring
De raad,
In openbare zitting vergaderd,
Op grond van overwegingen, zowel feitelijk als juridisch
Het OCMW Anzegem heeft een lokaal opvanginitiatief voor mensen die een verzoek tot Internationale
bescherming indienen. Het opvanginitiatief bestaat uit 2 gezinsplaatsen van 3 personen en 11 plaatsen
voor alleenstaanden. De woongelegenheden zijn gevestigd in de Lieven Bauwenstraat 40 en in Klijtberg
4. Het OCMW heeft een intern reglement betreft de tussenkomsten die aan de verzoekers om
internationale_ bescherming gegeven worden. De sociale dienst vraagt om 2 zaken toe te voegen met
betrekking tot het openbaar vervoer en socio-culturele participatie van de kinderen.
Voor de Verzoekers tot internationale bescherming van de lokale opvang wordt het abonnement voor De
Lijn ten laste genomen (Buzzy-pazz of Omnipas), inclusief de aankoop van de kaart (€5 en 5 jaar
geldig). Het kan tot één maand duren vooraleer de bewoners dit abonnement ontvangen hebben.
In afwachting van de aflevering vragen wij dat de bewoners wekelijks een 10-rittenkaart van De Lijn
krijgen. Op die manier kunnen zij zich verplaatsen binnen en buiten de gemeente voor bezoeken aan
geneesheer, ziekenhuis, dienst burgerzaken, lessen nederlands, ...
Verzoekers tot internationale bescherming hebben recht op een tussenkomst van€ 150 per persoon per
jaar voor het deelnemen aan sport en ontspanning. Deze tussenkomst wordt rechtstreeks betaald aan de
organisatie of aan de Verzoeker tot internationale bescherming nadat hij het bewijs heeft voorgelegd dat
hij zelf reeds de activiteit heeft betaald; de volle 100 % van de kostprijs kan door het OCMW ten laste
worden genomen.
Ook een Uiîpas aan kansentarief wordt ten laste genomen. De sociale dienst stelt voor om gemeentelijke
vakantie-activiteiten (buddy, speelpleinwerking, ... ) bij de kinderen te stimuleren en ten laste te nemen.
Verwijzend naar volgende eerdere beslissingen
Beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn d.d. 17 mei 2Ó18 houdende aanpassing reglement
LOi.
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Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
BESLUIT
Art.1: Het reglement van de tussenkomsten aan verzoekers om internationale bescherming van 17 mei
2018 wordt opgeheven. Een aangepast reglement voor tussenkomsten aan verzoekers om internationale
bescherming, goed te keuren zoals toegevoegd in bijlage.
Art.2: Dit reglement gaat in vanaf heden en wordt bekendgemaakt door publicatie op de website
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,
Algemeen directeur
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