UITTREKSEL UIT DE NOTULEN
RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN
Zitting van maandag 22 februari 2021
Aanwezig:

Verontschuldigd:
Afwezig:
4.

Stijn Decraene Voorzitter OCMW-raad;
Lut Deseyn
burgemeester;
Tom Beunens, Jules Lampole, Annicq Verschuere, Caroline Valck,
Sandra Platteau, Koen Van Steenbrugge, Koen Byls, Bram Van Den Bunder,
Liesje Cartreul, Paul Decoster, Stefanie Christiaens, Michael Delbeke,
Kenneth Hennion, Simon Vandendriessche, Pascal Pauwels, Conny Rogie,
Dirk Lottin, Eva Deflo raadsleden OCMW;
David Claus
algemeen directeur
Emmi Hanssens
raadslid OCMW

Uitbreiding reglement schooltoelage - goedkeuring

De raad,
Gelet op het bestaande reglement voor de toekenning van een schooltoelage bij het begin van het
schooljaar;
Overwegende dat naar aanleiding van de coronacrisis voor het jaar 2020 de schooltoelage werd
uitgebreid met de doelgroep kinderen met verhoogde tegemoetkoming;
Overwegende dat voorgesteld wordt om het reglement definitief uit te breiden met de doelgroep
kinderen met verhoogde tegemoetkoming;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is op het exploitatiebudget van 2021, op
budgetcodes 0909/648124;
Gelet op het decreet Lokaal Bestuur en de nog niet opgeheven bepalingen van de Organieke Wet op
de ocmw’s van 8 juli 1976;
Gelet op het positief advies van het bcsd dd. 19 januari 2021;
Gelet op de bespreking;
BESLIST

eenparig

Art.1 – Het reglement voor de toekenning van de schooltoelage als volgt goed te keuren:

Reglement schooltoelage
De schooltoelage bedraagt:
– 30 euro voor het kleuteronderwijs
– 50 euro voor de start van het eerste leerjaar
– 30 euro voor de start van het tweede, derde, vierde, vijfde en zesde leerjaar
– 75 euro voor de start van het eerste middelbaar
– 60 euro voor de start van het tweede, derde, vierde, vijfde en zesde middelbaar
Doelgroep:
– kinderen waarvan de ouders het leefloon of equivalent leefloon genieten
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–
–
–

kinderen van gezinnen in budgetbeheer of budgetbegeleiding
kinderen van gezinnen in collectieve schuldenregeling
kinderen met verhoogde tegemoetkoming

Art.2 – De toelagen worden toegekend door het bijzonder comité voor de sociale dienst.
Art.3 – Het reglement aan de toezichthoudende overheid toe te sturen en bekend te maken op de
gemeentelijke website.

Aldus gedaan in zitting, datum als hierboven
Namens de raad voor maatschappelijk welzijn,
de algemeen directeur,
David Claus

de Voorzitter OCMW-raad,
Stijn Decraene
Voor eensluidend verklaard uittreksel,
op 23 februari 2021

de algemeen directeur,
David Claus

de voorzitter,
Stijn Decraene
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