REGLEMENT

REGLEMENT OP DE TOEKENNING VAN EEN
TOELAGE VOOR KINDERKLEDING

Goedgekeurd door het Vast Bureau op 11 maart 2019
Goedgekeurd door de OCMW-raad op 28 maart 2019

LEGISLATUUR
2019-2024
OCMW KORTENAKEN

Reglement op de toekenning van een toelage voor kinderkleding
INHOUD
Overwegend gedeelte ............................................................................................................................. 2
Beschikkend gedeelte ............................................................................................................................. 2
Artikel 1 /Toepassingsperiode ............................................................................................................. 2
Artikel 2 /Rechthebbenden................................................................................................................... 2
Artikel 3 /Aanvraag ............................................................................................................................... 2
Artikel 4 /Bijzondere voorwaarde ......................................................................................................... 2
Artikel 5 /Toelage ................................................................................................................................. 3
Artikel 6 /Bekendmaking ...................................................................................................................... 3
Artikel 7 /Inwerkingtreding.................................................................................................................... 3

1

Reglement op de toekenning van een toelage voor kinderkleding
OVERW EGEND GEDEELTE
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;
Gelet op de OCMW-wet van 8 juli 1976 en latere wijzigingen;
Gelet op de Wet van 2 april 1965 en latere wijzigingen betreffende het ten laste nemen van steun door
de OCMW’s;
Overwegende dat het OCMW vaststelt dat diverse ouders-cliënten onvoldoende middelen hebben om
kleding voor hun kinderen aan te kopen; Het aankopen van kinderkleding is voor sommige ouders een
grote hap uit hun budget;
Overwegende dat het OCMW in een toelage wenst te voorzien en dit via een kledingcheque; De
kledingcheque is een cheque waarmee ouder(s) voor hun kinderen met de leeftijd van 0 tot 6 jaar kleding
en schoenen kunnen aankopen in de Kinderkledingbank van de Storzo vzw, in tweedehandswinkels of
andere tweedehandsinitiatieven en dit tegen een gunstig tarief; De kinderkledingbank is gehuisvest in
het consultatiebureau van Kind en gezin, Pastorijstraat 5 te 3440 Budingen; De kledingcheque is er
gekomen in samenwerking met Storzo vzw;
Na beraadslaging, besluit de OCMW-raad:
BESCHIKKEND GEDEELTE
ARTIKEL 1 /TOEPASSINGSPERIODE
Dit reglement is van toepassing op legislatuur 2019-2024.
ARTIKEL 2 /RECHTHEBBENDEN
Rechthebbenden op een toelage voor kinderkleding zijn volgende personen:
-

Personen die in budgetbeheer zijn bij het OCMW
Personen die in een procedure van collectieve schuldenregeling zitten
Personen die een leefloon of een financiële steun equivalent leefloon genieten

In alle andere gevallen zal een sociaal onderzoek gebeuren naar de inkomsten en uitgaven van de
aanvrager.
ARTIKEL 3 /AANVRAAG
Ouders-cliënten dienen zelf een aanvraag te richten aan het OCMW tot het bekomen van een toelage
voor de aankoop van kleding voor hun kind(eren). De aanvraag kan ook gebeuren door het
consultatiebureau van Kind en Gezin of door het Huis van het kind (Storzo vzw). De aanvraag zal
worden voorgelegd de eerstvolgende vergadering van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst.
ARTIKEL 4 /BIJZONDERE VOORW AARDE
Alle dossiers vereisen een positief advies van de behandelende maatschappelijk assistent(e). Indien
deze van oordeel is dat een cliënt – ondanks een beperkt inkomen – deze dienstverlening niet nodig
heeft, zal geen toekenning kunnen gebeuren.
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ARTIKEL 5 /TOELAGE
Rechthebbenden ontvangen van het OCMW een kledingcheque. Hiermee kunnen de aankopen
gebeuren bij de kinderkledingbank in Budingen en in tweedehandswinkels of andere
tweedehandsinitiatieven. De kledingcheque kan op elk ogenblik worden ingetrokken wanneer misbruik
wordt vastgesteld.
De toelage voor kleding per kind per jaar bedraagt € 100,00:
-

€ 50,00 in het voorjaar
€ 50,00 in het najaar

Het saldo van één periode kan overgedragen worden naar een volgende periode.
Enkel kleding en schoenen kunnen aangekocht worden en dit bij de kinderkledingbank van Storzo vzw
of in tweedehandswinkels of andere tweedehandsinitiatieven.
De aankopen worden door de kinderkledingbank rechtstreeks gefactureerd aan het OCMW van
Kortenaken.
ARTIKEL 6 /BEKENDMAKING
Dit reglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig het Besluit van de Vlaamse Regering van 20 april
2018 betreffende de bekendmaking en raadpleegbaarheid van besluiten en stukken van het lokaal
bestuur, betreffende de wijze waarop de reglementen en verordeningen van het lokaal bestuur worden
bijgehouden in het register en betreffende de raadpleegbaarheid van de besluiten van de politiezones
en hulpverleningszones.
Op de gemeentelijke webstek wordt dit reglement gepubliceerd op https://www.kortenaken.be/bestuurdiensten/reglementen/ met vermelding van de datum waarop het door de OCMW-raad aangenomen
werd.
ARTIKEL 7 /INW ERKINGTREDING
Dit reglement treedt in werking vanaf 29 maart 2019.
Dit reglement vervangt alle voorgaande reglementen inzake deze materie.
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