
 

REGLEMENT 

Maatregelen ter bevordering van de maatschappelijke participatie en de culturele en 

sportieve ontplooiing van de gebruikers van de dienstverlening van het OCMW. 

 
Dit reglement is van toepassing vanaf 1 januari 2011. 
 
 

1. Welke personen of gezinnen komen in aanmerking 

 
Volgende prioritaire doelgroepen worden bepaald: 
 
1) Elke cliënt die met ernstige financiële moeilijkheden te kampen heeft en: 

- hetzij leefloon of equivalent steun geniet 
- hetzij onder budgetbegeleiding, budgetbeheer of schuldbemiddeling staat of in 

collectieve schuldenregeling zit bij een erkende schuldbemiddelaar 
Binnen deze doelgroep willen wij bijzondere aandacht hebben voor de kinderen en jongeren. Zij 
vormen een kwetsbare groep. Door deelname aan sociale, culturele en sportieve activiteiten 
verbreden jongeren hun kennissenkring en doen zij ervaringen op die hen kunnen beïnvloeden 
in hun verdere leven. Door contacten met leeftijdsgenoten van andere sociale milieus dan hun 
eigen milieu en door een verbrede kijk op alles wat in de omgeving gebeurt, is de kans groter 
om als volwassene sterker in de schoenen te staan en zodoende ook een minder kwetsbare 
leefsituatie op te bouwen. 

 
2) Gebruikers van de dienstverlening van het OCMW Koksijde met een handicap erkend voor 66% 

mindervaliditeit, voor deelname aan een georganiseerd vakantiekamp. 
Personen met een handicap ondervinden vaak integratieproblemen omwille van hun fysieke of 
psychische beperkingen. Ons OCMW had hier in het verleden al aandacht voor en wil dit verder 
uitbouwen. 
 

3) Senioren. 
Koksijde is een gemeente die een sterke vergrijzing ken.  
Ook binnen de OCMW-dienstverlening vormen senioren een belangrijke groep. In onze 
gemeente wonen zeer veel ingeweken senioren, die hier geen familie hebben en niet kunnen 
rekenen op mantelzorg. Zij doen noodgedwongen sneller beroep op onze thuiszorgdiensten. 
Deze groep vormt een ernstig risico voor vereenzaming, zodat hier vooral sociale activiteiten 
wenselijk zijn. 
 

4) Tenslotte willen wij de resterende middelen gebruiken tot bevordering van de sociale, culturele 
en sportieve integratie van alle andere cliënten, dit voor zover er nog middelen beschikbaar 
zijn. 

 
5) De toelage wordt enkel gegeven aan inwoners van Koksijde, hier gedomicilieerd en hier 

effectief verblijvend. 
 

 

2. Doelstellingen + voorziene tussenkomsten 

 
 

1 Algemene maatregelen 

 
 

1.1 Deelname aan sociale, culturele of sportieve manifestaties. 

 
Het OCMW wil cultuurbeleving in de breedste zin van het woord stimuleren.  
Naast deelname aan sociale en sportieve manifestaties, wil het OCMW cultuurbeleving in 
de breedste zin van het woord stimuleren. Mensen uit kwetsbare milieus interpreteren 
de term cultuur ruim. Het OCMW wenst geen oordeel te vellen over wat ‘cultuur’ is en 
wat niet en maakt geen verschil tussen commerciële en niet-commerciële producties. De 
culturele meerwaarde van het ene ten opzichte van het ander is niet duidelijk te stellen 
en kwetsbare gezinnen hebben aan deze opsplitsing dan ook geen boodschap. 
 
Voorbeelden: 



Voorbeelden zijn divers. Het OCMW respecteert het gebruiksrecht van de personen die 
een tussenkomst wensen. Dit betekent dat we aan de personen zelf de keuze laten met 
betrekking tot het aanbod waaraan ze willen participeren (individueel of in groep). 
Ook de frequentie van activiteiten wordt niet beperkt. Met die verstande dat het aan de 
sociale dienst toekomt te bepalen tot hoever dit kan gaan (in functie van het vrijwaren 
van de mogelijkheden voor andere personen). 
Om gezamenlijke gezinsactiviteiten te stimuleren kunnen ook de kosten van de 
begeleidende ouders / opvoeders ingebracht worden. 
Een gebrek aan mobiliteit is dikwijls een doorslaggevende factor om niet deel te nemen 
aan een activiteit. Het OCMW erkent dit en wenst hierin dan ook tussen te komen. 
Uiteraard moet het vervoer wel gebeuren in overleg met de sociale dienst. 
 
Tussenkomst: 
Er wordt van de persoon een eigen inbreng verwacht. 
- 90% tussenkomst in de deelnameprijs (10% eigen inbreng) 
- 50% tussenkomst voor vervoer (50% eigen inbreng), in voorafgaand overleg met de 

sociale dienst. 
 
 

1.2 Lidmaatschap van en deelname aan activiteiten van sociale, culturele of 

sportieve verenigingen. 

 
De vereniging is goed geplaatst om het sociale netwerk van die jongere uit een 
kwetsbaar milieu uit te bouwen en mee met hem of haar te evolueren naar een 
volwassen persoon. 
Lid zijn van een vereniging kan een identiteit geven aan de persoon en hem of haar op 
een positieve wijze sturen voor de rest van het leven. 
Het OCMW wil personen, met extra aandacht voor de jongeren, aanmoedigen om zich 
aan te sluiten bij een jeugd- of sportvereniging in de gemeente Koksijde of in één van 
de buurgemeenten. 
Lid zijn van zo'n vereniging kost echter geld en dat maakt het niet altijd evident. 
 

Het OCMW wenst jongeren en personen met een handicap aan te moedigen om deel te 
nemen aan groepsactiviteiten. Op die wijze wil het OCMW, naast de ervaringen die de 
persoon kan opdoen, de sociale vaardigheden van de jongere / persoon met een 
handicap aanscherpen en de kenniskring uitbreiden. 
 

Voorbeelden:  
Alle jeugdverenigingen, sportverenigingen en culturele verenigingen in de gemeente 
Koksijde of omgeving, die erkend zijn door de gemeente. 
Ook deelname aan sportkampen, taalkampen, avonturenkampen, georganiseerde 
vakanties voor personen met een handicap, zwemlessen, gemeentelijke 
speelpleinwerking, muziekschool of kunstacademie. 
 
Tussenkomst: 
Er wordt van de persoon zelf een eigen inbreng verwacht: 
- 90% tussenkomst in het lidgeld (10% eigen inbreng) 
- 75% tussenkomst voor de aankoop van benodigdheden (25% eigen inbreng), in 

voorafgaand overleg met de sociale dienst 
- 90% tussenkomst in vakantiekampen (10% eigen inbreng), met een limiet van 100 

EUR per jaar. 
- 50% tussenkomst voor vervoer (50% eigen inbreng), in voorafgaand overleg met de 

sociale dienst. 
 
Bijkomende bepalingen: 
Er kunnen in hetzelfde jaar meerdere tussenkomsten gevraagd worden voor 1 persoon. 
Een persoon kan bijvoorbeeld lid zijn van én de lokale jeugdvereniging én van een 
sportclub. 
Echter, ‘zappen’ wordt niet toegestaan. Indien een persoon een tussenkomst heeft 
gevraagd voor lidmaatschap bij vereniging A en er binnen hetzelfde werkjaar mee stopt 
om lid te worden van vereniging B (in datzelfde werkjaar), zal de persoon het eerste 
jaar zelf volledig moeten instaan voor dit lidgeld en de benodigdheden. 

 
 



1.3 Initiatieven van of voor de doelgroep op sociaal, cultureel en sportief vlak 

die een sociale finaliteit hebben. 

 
Het OCMW wil initiatieven op sociaal vlak voor de verschillende doelgroepen actief 
ondersteunen en (mee)financieren. 
Het OCMW kan hiertoe samenwerken, enerzijds met organisaties die activiteiten 
ontplooien voor de beoogde doelgroep, anderzijds met organisaties die beter beslagen 
zijn met materies als cultuur, sport, vrijetijdsbesteding en de nieuwe informatie- en 
communicatietechnologie (vb. cultuurdienst, sportdienst, jeugddienst, bibliotheek, …). 

 
 

1.4 Initiatieven die de toegang van de doelgroep tot de nieuwe informatie- en 

communicatietechnologieën bevorderen. 

 
Het OCMW wil aan gebruikers van de dienstverlening de kans geven tot kennismaking 
met de nieuwe technologie en diverse programma’s, zowel individueel als in collectieve 
kennismakingssessies of opleidingen. Hiertoe is het OCMW bereid initiatieven, die de 
toegang van de doelgroep tot de nieuwe informatie- en communicatietechnologieën 
bevorderen, te ondersteunen en te financieren. 

 

Tussenkomsten in het kader van punt 1 t.e.m. 4 worden beperkt tot 

€ 100,00 per gezinslid. 

 
 

1.5 De aankoop van gerecycleerde computers via hergebruikcentra. 

 
Het KB voorziet in de toekenning van een bedrag van maximum € 100,00 per 
begunstigde voor de aankoop van een gerecycleerde computer via hergebruikcentra. 
 
 

2 Specifieke maatregel betreffende kansarme kinderen 

 
2.1 De volledige of gedeeltelijke financiering van maatschappelijke dienstverlening om 

de maatschappelijke integratie van kinderen van gebruikers via deelname aan 
sociale programma’s te bevorderen. 

 

− Maatschappelijke dienstverlening in het kader van de deelname aan sociale 
programma’s. 

− Maatschappelijke dienstverlening in het kader van onderwijsondersteuning 
− Maatschappelijke dienstverlening in het kader van de psychologische 

ondersteuning van het kind of de ouders in het kader van de raadplegingen 
van een specialist. 

− Maatschappelijke dienstverlening in het kader van paramedische 
ondersteuning. 

− Steun bij het aankopen van pedagogische hulpmiddelen en spellen. 
 

2.2 De volledige of gedeeltelijke financiering van initiatieven met of voor kinderen van 
gebruikers om hun maatschappelijke integratie te bevorderen. 

 
Specifieke maatregelen betreffende kansarme kinderen worden toegekend conform de 
richtlijnen van de omzendbrief van 30/06/2010 van de POD Maatschappelijke Integratie. 
 
Het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst zal beslissen omtrent de invulling van deze 
maatregel. Er wordt geen beperking per kind opgelegd. Het BCSD zal beslissen op basis 
van een individueel sociaal verslag opgemaakt door de dossierbeheerder. Alle verslagen 
worden gebundeld door het diensthoofd sociale dienst.  
 
 

3. Werkwijze 

 
- Op geregelde tijdstippen zullen de begunstigden door de sociale dienst aangezocht worden 

om gebruik te maken van dit reglement. 
- Aanvragen worden ingediend bij de sociale dienst. 



De aanvrager moet het bewijs van betaling voorleggen, samen met de vereiste info, aan zijn 
dossierbeheerder overmaken. 

- Het diensthoofd is verantwoordelijk voor het bundelen van de aanvragen. 
- Tussenkomsten in het kader van dit reglement worden op lijst ter goedkeuring voorgelegd 

aan het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst. 
- Afwijkingen op bovenvermelde percentageregelingen zijn mogelijk. Per individueel dossier 

dient hierover op basis van een sociaal verslag een beslissing genomen te worden in het 
Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst. 

- Dit reglement creëert geen rechten en plichten tussen OCMW en begunstigde. Indien het 
budget opgebruikt is, kan geen tussenkomst meer worden verleend. Ook al heeft men, 
bijvoorbeeld, de persoonlijke jaarlijkse limiet nog niet bereikt.  

- Een overzicht van alle tussenkomsten wordt geregistreerd door het diensthoofd sociale 
dienst, die verantwoordelijk is voor de opmaak van het Uniek Jaarverslag. 

 


