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UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN
van: 19.12.2019

Aanwezig:

Tom Aelbrecht, Voorzitter Raad voor Maatschappelijk Welzijn
Eric De Vriendt, Patrick Moreels, Peter Van Den Haute, Francia Neirinck, Bruno Tuybens, leden van het vast bureau
Jozef Van Den Bulcke, Pascale Adriaens, Mario Baert, Emmy Herregodts, Werner Baudewijn, Johan De Bleecker,
Guido De Temmerman, Louis lde, Matthijs Verschraegen, Angélique De Clercq, Anke Thuy, Monique De Waele,
Greet Van Herpe, leden van de raad voor maatschappelijk welzijn
Philip Lefever, Algemeen directeur
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Reglement voor de tussenkomsten warme maaltijden op school voor kinderen van de
peuterklas tot en met 6de middelbaar die in het bezit zijn van een vrijetijdspas in het
kader van kinderarmoedebestrijding - verlenging periode 2020 tot en met 2025 -

goedkeuring
De raad voor maatschappelijk welzijn beslist om het reglement voor de tussenkomsten
warme maaltijden op school voor kinderen van de peuterklas tot en met 6de middelbaar die
in het bezit zijn van een vrijetijdspas te verlengen.
4. Vrije tijd en Welzijn, 4.10.2 Beleidsveld: 0900 lndividuele maatschappelijke
dienstverlening
Bruno Tuybens, lid van het vast bureau
ln het kader van de bestrijding van kinderarmoede heeft het OCMW van 01 september 2018
tot 3l december 2019 de warme maaltijden van kinderen van peuterklas tot en met het
zesde middelbaar, die houder zijn van een Zwalmse vrijetijdspas, ten laste genomen.
De maatregel werd als positief ervaren waardoor we deze wensen te verlengen.
Op termijn zal deze maatregel ingekanteld worden in het reglement voor tussenkomsten in
kader van participatie en sociale activering. Op deze manier kan de volledige schoolfactuur
ten laste worden genomen.
Besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 15.09.201 'l houdende de invoering van
een vrijetijdspas;
Besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 27.06.2018 tot goedkeuring reglement
voor de tussenkomsten warme maaltijden op school voor kinderen van de peuterklas tot en
met 6de middelbaar die in het bezitzijn van een vrijetijdspas in het kader van
ki nderarmoedebestrijd in g
Organieke Wet van 8.07.1976 betreffende de OCMW's, zoals tot op heden gewijzigd voor
wat het Vlaamse grondgebied betreft;
Decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017
Pascale Adriaens, raadslid, is zeer blij dat dit verdergezet wordt en wenst het overzicht van
de kinderen die hier gebruik van maakten.
Bruno Tuybens, lid van het vast bureau, antwoordt dat die dossiers elke 3 weken op het
Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst geagendeerd staan en dat deze ook bij de
vertegenwoordigers daar kunnen gevraagd worden.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Art. 1 - OCMW Zwalm voorziet in een tussenkomst warme maaltijden aan schoolgaande
kinderen (peuter tot en met 6de middelbaar) die in het bezit zijn van een vrijetijdspas.
Atl.2 - Het reglement voor deze tussenkomst wordt vastgesteld zoals in bijlage.
Art. 3 - Dit besluit treedt in werking en wordt bekendgemaakt conform het decreet lokaal
bestuur.

Bijlage

Reglement voor de tussenkomsten warme maaltijden op school voor kinderen van de
peuterklas tot en met 6de middelbaar die in het bezít zijn van een vrijetijdspas in het
kader van kinderarmoedebestrijding

Art. 1 - OCMW Zwalm verleent binnen de grenzen van het meerjarenplan tot en met
kalenderjaar 2025 een tussenkomst aan schoolgaande kinderen (peuier tot en met 6de
middelbaar) die in Zwalm gedomicilieerd zijn en die in het bezit zijn van een geldige
Zwalmse vrijetijdspas voor het nuttigen van de warme maaltijd op school. De
woonplaatsbeoordeling gebeurt voor de periode waarop de aanvraag
betrekking heeft.
Art- 2 - De tussenkomst wordt verleend voor het volledige bedrag van de warme maaltijden
en enkel voor de warme maaltijd (geen dranken en geen dessert bv.) op voorlegging van de
factuur of het kasticket (dat de naam van de leerling vermeldt) van het schoolreét-auiant. De
facturen en tickets mogen op straffe van verval maximum 60 dagen oud zijn om nog in
aanmerking te kunnen genomen worden voor terugbetaling. De aanvraag gebeurt met een
daartoe voorzien aanvraagformulier.

Art. 3 - De gebruiker moet zijn originele facturen of kassatickets van het schoolrestaurant
maandelijks aan het OCMW bezorgen. De aanvraag tot tussenkomst wordt per gebruiker
voorgelegd aan Bijzonder Comité voor de sociale dienst op de eerstvolgende zitting.
Bij een positieve raadsbeslissing wordt een tussenkomst verleend en gébeurt de bãtaling op
de rekening van de aanvrager of de school.
Aanvragen kunnen persoonlijk of schriftelijk gebeuren bij het OCMW, Zuidlaan 36 te 9630
Zwalm.
Art. 4 - OCMW Zwalm kan de uitbetaalde tussenkomst terugvorderen wanneer zou blijken
dat de door de aanvrager verstrekte informatie niet correct was.
(get) Philip Lefever
Algemeen directeur
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