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RICHTLIJNEN INZAKE TOEKENNING VAN EEN TUSSENKOMST 
SOCIOCULTURELE PARTICIPATIE, KINDERARMOEDE en SALK- 
MIDDELEN 
 

1. Inleiding 
De wettelijke basis is het KB van 04.10.2011 houdende de toekenning van een subsidie aan de 

openbare centra voor maatschappelijk welzijn teneinde de sociale en culturele participatie en 

ontplooiing van hun cliënten te bevorderen alsook het bevorderen van maatschappelijke en 

culturele integratie van achtergestelde minderjarigen. 

Daarnaast worden er op het provinciaal niveau “werkingssubsidies aan verenigingen, instellingen 

en openbare besturen/jeugd/SALK- maatschappelijk kwetsbare jongeren” toegekend. 

2. Doelstelling 
Het bevorderen van deelname van personen en gezinnen met een beperkt inkomen aan sociale, 

culturele en sportieve activiteiten alsook het bevorderen van maatschappelijke en culturele 

integratie van achtergestelde minderjarigen. 

3. Doelgroep 
Het OCMW van Voeren bepaalt dat de jaarlijkse toelagen voor socioculturele participatie en 

kinderarmoede  zullen toegekend worden aan cliënten van de diverse diensten van het OCMW, 

waarbij prioriteit uitgaat naar de volgende doelgroepen:  

• Gekende steungerechtigde cliënten, inbegrepen leefloon en steun gelijkgesteld aan leefloon; 

• Cliënten in budgetbeheer en collectieve schuldbemiddeling;  

• Andere cliënten van de sociale dienst, personen die een voedselpakket ontvangen  

• Nieuwe aanvragers na beperkt sociaal onderzoek 

In het meerjarenplan wordt jaarlijks een budget voorzien zodat de werking van dit reglement 

gegarandeerd blijft. 

4. Socioculturele participatie 
Volgende activiteiten, aankopen komen in aanmerking voor een tussenkomst in de socioculturele 

participatie: 

1. Schoolactiviteiten voor kinderen: uitzonderlijke schoolkosten die niet verbonden zijn aan het 

behalen van eindtermen zijn subsidieerbaar. Bijvoorbeeld: zee- en bosklassen, 

schooluitstappen, toneelvoorstellingen, sportdag,… 

2. Deelname aan Nederlandstalige taalcursussen 

3. Eventuele kosten voor voor- of naschoolse opvang voor kinderen  indien de ouders  naar 

school moeten of opleiding moeten volgen 

4. Sport-, spel- en artistieke activiteiten met voorkeur activiteiten in clubverband 

5. Vrijetijdsticketten en deelname aan activiteiten georganiseerd door OCMW en gemeente 

6. Aankoop van bioscooptickets 

7. Gezamenlijke activiteiten georganiseerd voor het cliënteel van de sociale dienst 

8. Vormingsactiviteiten georganiseerd door Open School 
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9. Aankoop van gerecycleerde computers via een hergebruikcentrum 

10. Toegangskaarten concerten, theater,… 

11. Individuele daguitstappen naar pretparken, dierentuinen,… 

12. Krantenabonnement 

13. Internetabonnement 

De lijst is richtinggevend en niet limitatief. 

Er gebeurt een uitsluiting van pretparkabonnementen. 

Deze uitstappen worden gepromoot via het systeem van Vakantieparticipatie.  Hierin kan wel 

een tussenkomst verleend worden. 

De uitgaven socioculturele participatie staan in verhouding  met het inkomen van de gebruiker 

en zijn in totaliteit beperkt tot de beschikbare kredieten.  Er wordt een tussenkomst van 90 % 

toegekend met een maximum van 100 EUR per persoon, per werkingsjaar tot zover het budget 

beschikbaar is.   

Er worden bioscooptickets meegegeven.  Dit is 1 bioscoopticket per gezinslid tijdens de paas-  en 

kerstvakantie. 

Aanvragen van tussenkomsten verlopen via de maatschappelijk werkers.  Inschrijvingsgelden 

worden rechtstreeks aan de club betaald.  Indien het inschrijvingsgeld of andere kosten reeds 

werden betaald door de cliënt, wordt het bedrag gestort op de rekening van de cliënt. 

5. Kinderarmoede en SALK-middelen 
5.1 Algemene tussenkomsten kinderarmoede 
1. Schoolkosten: schoolboeken, fotokopieën, uitstappen, schoolreizen,… 

2. Ten laste nemen van het schoolabonnement voor de kosten die niet elders worden 

terugbetaald (busabonnement) 

3. Ten laste nemen van bijlessen 

4. Deelnemen aan de huiswerkschool 

5. Vakantiekampen 

6. Inschrijvingen in jeugdbeweging, sportclub, muziekschool, tekenacademie,…  (specifiek voor 

kinderen) 

7. Eventuele kosten voor voor- of naschoolse opvang voor kinderen  indien de ouders  naar 

school moeten of opleiding moeten volgen 

Er wordt een tussenkomst van 90 % toegekend met een maximum van 150 EUR per kind, per 

werkingsjaar toegekend, tot zover het budget beschikbaar is.  

De kosten worden rechtstreeks aan de school of andere instanties betaald.  Indien de kosten 

betaald werden door de cliënt, wordt de tussenkomst gestort op de rekening van de cliënt. 

5.2 Maatschappelijk dienstverlening in het kader van paramedische 
ondersteuning 
Ofwel in het kader van de raadpleging of de tussenkomst van een specialist.  Het kan 

bijvoorbeeld gaan om: audiologist- specialist voor oorprothesen- diëtist- ergotherapeut- 

kinesitherapeut- opticien- orthofonist, logopedist-orthoptist- psychomotoriekspecialist, 

hulpkracht voor het sociaal leven en een hulpkracht voor kinderverzorging. 

ofwel in  de steun bij aankopen van de noodzakelijke uitrusting. 

Het kan bijvoorbeeld gaan om: 
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• Aankoop van een aangepaste matras, vooral voor baby’s 

• Aankoop van paramedische benodigdheden, die niet of gedeeltelijk door het ziekenfonds 

of door een andere instelling worden terugbetaald: bril, hoorapparaten, 

tandprothesen,… 

• Aankoop van bedomranding, slaapzak, buggy/ aankoop van goede schoenen voor 

speciale activiteiten/ klein materiaal voor veiligheid (afdekplaatje voor stopcontacten, 

deurstop, hoekbeschermer, traprekje,…) 

• Speciale voeding, pampers,… 

Er word een tussenkomst van 95 % toegekend met een maximum van 150 EUR per kind, per 

werkingsjaar toegekend, tot zover het budget beschikbaar is. 

De tussenkomst wordt gestort op de rekening van de cliënt. 

5.3  Start nieuwe schooljaar 
Bij de start van het nieuwe school jaar wordt er een tussenkomst voorzien voor de aankoop van 

schoolmateriaal (de uitgave dient gestaafd te worden aan de hand van een kassabon).  Er wordt 

een onderscheid gemaakt: 

• Kind in de kleuterklas: 25 EUR per kind per werkingsjaar. 

• Kind in de lagere school: 50 EUR per kind per werkingsjaar. 

Voor de kinderen in het middelbaar en de voorgezet hoger onderwijs wordt er een tussenkomst 

van 100 EUR toegekend in de aankoop van schoolboeken en schoolmateriaal.  

5.5 Sinterklaas 
Bij Sinterklaas wordt er een geschenk gegeven voor kinderen tot 12 jaar.  Het bedrag van het 

geschenk is afhankelijk van het resterende subsidiebedrag. 

5.6 Kindpakket 
Voor jongeren tussen de 11 en 14 jaar wordt er een kindpakket samengesteld. Dit pakket 

bestaat uit een aantal voordelen zoals een 10-beurtenkaart bij het zwembad in Visé, 4 

bioscooptickets en een gratis bibliotheekpasje. Het doel is om de ontplooiingskansen van de 

jongere te stimuleren tijdens een belangrijke ontwikkelingsfase met name de overgang naar het 

middelbaar onderwijs. De jongere wordt aangeschreven door het OCMW en dient zijn pakket 

persoonlijk te komen ophalen. 

 5.7 Intergemeentelijke samenwerking 
De mogelijkheid om samen te werken met een andere gemeente wordt voorzien. In dit geval zijn             

er extra middelen te verkrijgen. Het Vast Bureau beslist omtrent de modaliteiten van 

samenwerking en de inzet van middelen. 

6. Ingangsdatum en duur reglement 
Het reglement is van toepassing vanaf 1 juni 2016 en is telkens verlengbaar.  Het wordt jaarlijks 

stilzwijgend verlengd voor zover er zich geen inhoudelijke wijzigingen in de wetgeving of 

Koninklijke besluiten of via omzendbrieven voordoen. 

Het budget is gelimiteerd en subsidies kunnen slechts toegekend worden tot zolang het  budget 

niet uitgeput is.  

Het Vast Bureau kan  na sociaal onderzoek  en voorstel van de maatschappelijk werker afwijken 

van de vooropgestelde maximumbedragen en persoonlijke tussenkomsten van de aanvrager. 
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Indien er van bovenstaande punten afgeweken wordt, moet het dossier behandeld worden door 

de Raad of het Vast Bureau. 

 

Per kind kan er maximum een subsidie van 150 euro worden uitgekeerd. 


