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Princen Annick - voorzitter OCMW-raad
Maleux Anne, Willems Ruth, Mievis Philippe, Tobac Gert, Lux Tony,
Lefèvre Gonda, Bollen Sebastien, Cardon Carina - raadsleden
Bovy Marc - secretaris OCMW
Brans Kurt, Rens Tim - maatschappelijk assistenten

Septembertoelage

Overwegende dat de start van het nieuwe schooljaar elk jaar voor heel wat ouders financieel een zware
dobber is omwille van de hoge schoolkosten;
Overwegende dat steeds meer schoolfacturen niet worden betaald;
Gelet op de uitgewerkte nota betreffende de invoering van een septembertoelage vanaf 2018;
Overwegende dat de aanvrager aan de volgende voorwaarden zal moeten voldoen om recht te hebben
op de septembertoelage:

-

Inwoner zijn van de gemeente Gingelom.
Een studiebeurs hebben aangevraagd.
Gebruik maken van één van de volgende dienstverleningen van het OCMW:
• Leefloon of equivalent leefloon genieten
• In budgetbeheer zijn
• In collectieve schuldbemiddeling zijn
• Beantwoorden aan de criteria voor het verkrijgen van de wintersteun

Overwegende dat voor de septembertoelage de volgende bedragen zullen worden uitgekeerd:

-

25 euro voor een kleuter
50 euro voor een leerling in het basisonderwijs
100 euro voor een leerling in het secundair onderwijs
100 euro voor een student in het hoger onderwijs

-

Inwoner zijn van de gemeente Gingelom.
Een studiebeurs hebben aangevraagd.
Gebruik maken van één van de volgende dienstverleningen van het OCMW:
• Leefloon of equivalent leefloon genieten
• In budgetbeheer zijn
• In collectieve schuldbemiddeling zijn
• Beantwoorden aan de criteria voor het verkrijgen van de wintersteun

Overwegende dat de jaarlijkse kostprijs voor het OCMW geraamd wordt op 5.000 €;
Overwegende dat er in het budget 2018 en het meerjarenplan 2018 – 2020 middelen voorzien zullen
worden om de septembertoelage uit te keren;
Overwegende dat de septembertoelage rechtstreeks zal worden uitgekeerd aan de school van het kind,
die de toelage op zijn beurt in mindering zal brengen van de schoolfactuur;
Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 en het decreet van 19 december 2008 betreffende de
organisatie van de OCMW's;
BESLUIT met eenparigheid:
Artikel 1. Het OCMW van Gingelom zal vanaf 2018 een septembertoelage uitkeren aan mensen die
voldoen aan de volgende voorwaarden:

Artikel 2. Voor elk kind zal de volgende toelage worden uitgekeerd:

-

25 euro voor een kleuter

-

50 euro voor een leerling in het basisonderwijs
100 euro voor een leerling in het secundair onderwijs
100 euro voor een student in het hoger onderwijs

Artikel 3. De septembertoelage zal rechtstreeks worden uitgekeerd aan de school van het kind. De
school zal op zijn beurt de toelage in mindering brengen van de schoolfactuur
Artikel 4. Dit besluit wordt overgemaakt aan alle belanghebbenden en aan de financieel beheerder.
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