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Aanwezig: Wim De Visscher, Voorzitter 

Dorien Cuylaerts, voorzitter van het vast bureau 
Bob Van den Eijnden, Karl Geens, Nathalie Cuylaerts, Nathalie 
Stoffelen, Bert Vangenechten, Leden vast bureau 
Eric Vermeiren, Lieven Van Nyen, Jack Jacobs, Stefan Maes, Diede Van 
Dun, Bart Van De Mierop, Danny Eelen, Zoë Wouters, Lut Backx, Kevin 
Druyts, Jurgen Van Leuven, Peter Janssens, Aline Maes, Kristof Van 
Hoye, Raadsleden 
Bart Adams, Algemeen directeur 

Verontschuldigd:  

Afwezig:  

 
De raad voor maatschappelijk welzijn, openbare zitting, met 
inachtname van burgemeesterbesluit d.d. 14 september 
2020, 

7. Betreft: OR/2020/052 - Reglement betreffende de toekenning van het socio-cultureel 
participatiefonds. Goedkeuring.   

Gelet op het decreet lokaal bestuur; 
Gelet op het besluit van college burgemeester en schepenen in zitting d.d. 17 februari 2020; 
Gelet op de financiële tussenkomst voor vrijetijdsparticipatie voor personen met minder 
financiële middelen, die het lokaal bestuur Rijkevorsel, sinds 2013 voorziet; 
Gelet op het bijgevoegde excel-document, met een overzicht van de toegelaten activiteiten, 
voor deze subsidie; 
Overwegende dat er jaarlijks een financiële tegemoetkoming van € 150 voor kinderen en € 100 
voor volwassenen wordt voorzien voor vrijetijdsparticipatie; dat volgende doelgroepen in 
aanmerking komen voor deze financiële tegemoetkoming: 

 Personen wiens inkomen onder de Europese armoedegrens ligt (in 2020 : € 1 187 voor een 
alleenstaande volwassene; voor iedere bijkomende persoon ouder dan 14 jaar: + € 
593,50; voor iedere bijkomende persoon jonger dan 14 jaar: + € 356,25); 

 Personen die reeds cliënt zijn bij het OCMW: personen in schuldhulpverlening, personen 
in collectieve schuldenregeling, personen in budgetbeheer, personen met een 
inkomensgarantie voor ouderen, personen die een leefloon ontvangen; 

 Personen met een beperking: enkel voor doelgroepspecifieke activiteiten; 
Overwegende dat er twee fondsen beschikbaar zijn voor de financiering van deze middelen en 
dat deze fondsen jaarlijks moeten worden toegekend: 
1-    Federaal cultureel participatiefonds; 
2-    Gemeentelijke subsidies vrijetijdsparticipatie (sport, jeugd en cultuur) en lokaal overleg 
vrije tijd;  
Gelet op de bespreking; 

Besluit met eenparigheid van stemmen: 

Artikel 1 – Voorwerp 
Het OCMW biedt aan personen met een verminderde financiële draagkracht de mogelijkheid om 
deel te nemen aan socio-culturele en sportieve activiteiten, in de ruimste zin. Het gaat hier bv. 
om een financiële tussenkomst voor een bezoek aan een pretpark, de zoo, het theater, de 
bioscoop, tussenkomst in de kosten van een sport- of fitness- abonnement, tussenkomst in 
kampen voor jeugd, … deze lijst is niet limitatief. 
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De schoolkosten voor kinderen in de lagere school worden niet ten laste genomen, aangezien 
hiervoor onderwijscheques worden voorzien. 
Artikel 2 – Rechthebbenden 
Om beroep te doen op deze tussenkomst, moet de hulpvrager in Rijkevorsel wonen en aan één 
van de volgende voorwaarden voldoen: 

 Personen met een inkomen dat onder de Europese armoedegrens ligt (in 2020 : € 1 187 
voor een alleenstaande volwassene; voor iedere bijkomende persoon ouder dan 14 jaar: + 
€ 593,50; voor iedere bijkomende persoon jonger dan 14 jaar: + € 356,25); 

 Personen die reeds cliënt zijn bij het OCMW: personen in schuldhulpverlening, personen 
in collectieve schuldenregeling, personen in budgetbeheer, personen met een 
inkomensgarantie voor ouderen, personen die een leefloon ontvangen; 

 Personen met een beperking: enkel voor doelgroepspecifieke activiteiten. 
Artikel 3 – Aanvraag 
§1. De aanvragen dienen te gebeuren bij de sociale dienst, die onderzoekt of de hulpvrager aan 
de voorwaarden voldoet.  
De aanvrager dient een betaalde factuur of ander betaalbewijs te kunnen voorleggen om de 
terugbetaling van deze financiële steun te verkrijgen. 
§2. Een lijst van de aanvragen wordt opgemaakt door de sociale dienst en wordt ter goedkeuring 
aan het bijzonder comité van de sociale dienst voorgelegd, voordat de terugbetaling kan 
gebeuren.  
Artikel 4 – Maximumbedrag van de tussenkomst 
De terugbetaling is beperkt, op jaarbasis, tot € 150 per kind en € 100 voor een volwassene, voor 
personen die voldoen aan één van de voorwaarden zoals voorzien in artikel 2 van dit besluit. 
Artikel 5 - Slotbepalingen 
De toezichthoudende overheid wordt op de hoogte gebracht overeenkomstig artikel 330 van het 
Decreet over het Lokaal Bestuur. 
Onderhavig reglement treedt in werking op 1 oktober 2020 en geldt tot en met 31 december 
2025. 
Aldus gedaan te Rijkevorsel, in zitting datum als boven. 
De Algemeen directeur   De Voorzitter, 
(wg.) Bart Adams   (wg.) Wim De Visscher  
 Voor eensluidend uittreksel: 
Op bevel : 
De Algemeen directeur,   De Voorzitter, 
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Wim De Visscher 

 


