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Aanwezig:

Stefaan Devleeschouwer, Burgemeester
Marleen Gyselinck, Peter Vanderstuyf, Sabine Hoeckman, Marc De Pessemier, Marin Devalck,
Schepenen
Marcel Saeytijdt, Andre Flamand, Delphine Bogaert, Amber Coppens, Johnny Roos, Sabine Burens,
Karen Vekeman, Wesley Roos, Jan Haegeman, Veronique Lenvain, Hedwin De Clercq, Franky
Bogaert, Bart Morreels, Lien Braeckman, Kris Wattez, Saskia Schoutteten, Raadsleden
Jurgen De Mets, Algemeen Directeur

Verontschuldigd: Alexander De Croo, Voorzitter Gemeente- en OCMW raad
Afwezig:

/

De voorzitter opent de vergadering om 21u00.
Openbaar
Secretariaat
1.
Goedkeuring notulen vorige ocmw-raad 26 oktober 2020.
Aanleiding
De notulen van de vorige ocmw-raad d.d. 26 oktober 2020.
Regelgeving
Decreet lokaal bestuur, artikel 74.
Het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad van Brakel.
Feiten, context en argumentatie
Als er geen opmerkingen worden gemaakt over de notulen en het zittingsverslag van de vorige vergadering worden de
notulen en het zittingsverslag als goedgekeurd beschouwd en worden ze ondertekend door de voorzitter en de
algemeen directeur.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Enig artikel: De notulen en het zittingsverslag van de vergadering d.d. 26 oktober 2020 worden goedgekeurd.
Sociale Dienst
2.
Aanpassing van de Raadsbeslissingen inzake de kansenpas, schoolkansenpas en sportkansenpas.
Regelgeving
Decreet Lokaal bestuur d.d. 22.12.2017.
Feiten, context en argumentatie
Het OCMW van Brakel heeft een kansenpas, een schoolkansenpas en een sportkansenpas, waarvan de desbetreffende
doelgroep gebruik kan van maken.
De kansenpas werd opgestart bij Raadsbeslissing d.d. 27.11.2008 en laat toe dat personen die een beroep doen op de
dienstverlening van het OCMW, gebruik kunnen maken van de subsidie socio-culturele participatie.
Personen die over een schoolkansenpas beschikken, krijgen 50% terugbetaald door het OCMW van een lijst van
schoolkosten, waarbij elke leerling, woonachtig in Brakel, ongeacht waar hij/zij naar school gaat, tot en met het 7e jaar
middelbaar, maximaal € 200,00 per kalenderjaar kan krijgen. De ouders dienen binnen de maand de desbetreffende
facturen te bezorgen aan het OCMW.
Personen jonger dan 18jaar, woonachtig in Brakel, die over een sportkansenpas beschikken, krijgen per kalenderjaar
maximum € 200u00 terugbetaald voor deelname aan maximum twee sportkampen dewelke worden georganiseerd
door de gemeente of door één van de erkende sportclubs door de gemeente.
Gelet op het voorstel van de sociale dienst, om een aantal wijzigingen aan te brengen:
1/ terugbetaling van de schoolmaaltijden ( er wordt vastgesteld dat er nood aan is )
2/ maximale tussenkomst per jaar voor het middelbaar onderwijs te verhogen van € 200,00 naar € 400,00 ( aankoop
schoolboeken in het middelbaar onderwijs kosten reeds veel, dus als ook de schoolmaaltijden ten laste kunnen worden
genomen, is het aangewezen dit maximum bedrag te verhogen ).
3/ voor de school- en sportkansenpas: de ouders 60 dagen ( ipv 30 dagen ) de tijd geven om de factuur met
betalingsbewijs te bezorgen aan het OCMW na factuurdatum. Uitzondering: deelnameattest schoolreizen blijft 30
dagen na deelname ), aangezien in de praktijk deze vaak worden betaald met een afbetalingsplan.
4/ bij inschrijving sociale rechten ( gratis voedselbedeling, sociale kruidenier De Kaba, school- en sportkansenpas ) zullen
de twee recentste aanslagbiljetten niet meer worden opgevraagd, aangezien er enkel rekening gehouden wordt met
het maandelijks inkomen.
In het meerjarenplan wordt er ingezet op de bestrijding van de kinderarmoede en bovendien wordt er gebruik gemaakt
van de subsidie socio-culturele participatie om deze kosten te betalen.

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Artikel 1
De voorgestelde wijzigingen goed te keuren m.b.t. de kansenpas, de schoolkansenpas en sportkansenpas:
1/ terugbetaling van de schoolmaaltijden.
2/ maximale tussenkomst per jaar voor het middelbaar onderwijs te verhogen van € 200,00 naar € 400,00.
3/ voor de school- en sportkansenpas: de ouders 60 dagen ( ipv 30 dagen ) de tijd geven om de factuur met
betalingsbewijs te bezorgen aan het OCMW na factuurdatum. Uitzondering: deelnameattest schoolreizen blijft 30
dagen na deelname ), aangezien in de praktijk deze vaak worden betaald met een afbetalingsplan.
4/ bij inschrijving sociale rechten ( gratis voedselbedeling, sociale kruidenier De Kaba, school- en sportkansenpas ) zullen
de twee recentste aanslagbiljetten niet meer worden opgevraagd, aangezien er enkel rekening gehouden wordt met
het maandelijks inkomen.
De voorzitter sluit de vergadering om 22u30.
Aldus beslist in zitting, de datum als voormeld.
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