VERSLAG OCMW-raad
DINSDAG 24 JULI 2018
• aanwezig

Axel Boen, voorzitter
Luc Vandekerkhof, Magda Schellemans, Albert Van Bogaert, Magda Claes, Tanya Jansegers,
Ludovicus Remery, Ive Missoorten, Erik Van der Aa, raadsleden
Ilse Beyens, algemeen directeur, wnd.
• verontschuldigd

Rob Mennes, burgemeester
Betty Van Cauteren, algemeen directeur
OPENBARE ZITTING
De voorzitter opent de zitting om 19:30 uur en verzoekt de raad tot afhandeling van de agenda.
1.
Goedkeuring verslag.
Het verslag van de zitting dd. 26.06.2018 wordt goedgekeurd bij éénparigheid.
2.
Kennisname betalingsbevelen.
De OCMW-raad neemt kennis van de lijst betaalbaar gestelde facturen van nummer
2018001504 tot nummer 2018001647.
3.
Subsidie culturele en sociale participatie: Goedkeuring.
De OCMW-raad,
Overwegende dat de deelname aan het verenigingsleven, cultuur-, sport- en jeugdactiviteiten
invloed hebben op het sociaal welzijn van de mens en zijn participatie in de maatschappij
bevorderen;
Overwegende dat de financiële drempel soms te hoog is;
Beslist: Goedgekeurd Met 9 stemmen voor (Axel Boen, Luc Vandekerkhof, Magda

Schellemans, Albert Van Bogaert, Magda Claes, Tanya Jansegers, Ludovicus Remery, Ive
Missoorten en Erik Van der Aa)
Artikel 1:
De subsidie culturele en sociale participatie is een toelage die de financiële drempel tot
culturele, sport- en jeugdactiviteiten moet verlagen. Je kan de toelage gebruiken om lidgeld of
noodzakelijke materialen/uniformen bij een sportvereniging en/of jeugdvereniging of een
culturele activiteit te betalen. Je kan deze toelage ook gebruiken voor de deelname aan
meerdaagse schoolactiviteiten.
Artikel 2:
De toelage is enkel bestemd voor inwoners van Schelle.
1. personen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming (bruto belastbaar inkomen
voor 2017 is € 18.335,43 + € 3.394,38 per persoon ten laste;
(Deze bedragen gelden onder voorbehoud van een indexaanpassing)
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2. personen met budgetbegeleiding
3. personen in schuldbemiddeling
4. personen met een leefloon, hetzij met een inkomen dat niet hoger is dan het leefloon + 10%
Artikel 3:
Voor categorie 1 dient u een aanvraag te richten aan de dienst vrije tijd van de gemeente
Schelle.
Voor de categorieën 2 tot en met 4 dient u uw aanvraag te richten aan het OCMW van Schelle.
De aanvraag zal behandeld worden door een maatschappelijk assistente van het OCMW van
Schelle en de Raad van het OCMW. (Vanaf 2019 : Bijzonder Comité van de Sociale dienst).
Artikel 4:
Dit reglement voorziet een betoelaging door het OCMW van 80 % van de kostprijs met een
max. van € 100 per jaar en per gezinslid. Per sport/jeugdseizoen kan maar 1 aanvraag per
persoon ingediend worden.
20 % blijft ten laste van de klant.
Het OCMW stort dit bedrag rechtstreeks aan de desbetreffende vereniging of organisatie.
4.
Ingekomen stukken.
De raadsleden nemen kennis van volgende ingekomen stukken: geen.
Omdat de agenda van de openbare zitting volledig is afgehandeld, verzoekt de voorzitter het
publiek de zaal te verlaten.
Omdat de agenda volledig is afgehandeld, sluit de voorzitter de zitting om 20:50 uur en dankt
de raadsleden voor de positieve samenwerking.
Namens de OCMW-raad,

Ilse Beyens
algemeen directeur, wnd.
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voorzitter
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