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De Raad voor Maatschappelijk Welzijn geeft haar goedkeuring voor de opstart van het project
Maldegem AanZet waarbij inwoners, serviceclubs, bedrijven, ...uit Maldegem zich kunnen
engageren als adoptant door tussen te komen in de opvoedingskosten voor één of meerdere
kansarme Maldegemse jongeren ten bedrage van 300 euro op jaarbasis.
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn gaat akkoord met de naamsverandering van het
reglement van 'Zorgeloze Kindertijd' naar 'Maldegem AanZet'.
De raad voor maatschappelijk welzijn keurt het reglement 'Maldegem AanZet' goed als volgt:

Artikel 1: Doelgroep / gerechtigden
§1. Als gerechtigde worden beschouwd die inwoners van de gemeente of daarmee
gelijkgesteld die gerechtigd zijn op de toekenning aanvullende steun.
§2. Alle inwoners, gedomicilieerd en verblijvend op het grondgebied van de gemeente,
waarvan het gezinsinkomen lager is dan het overeenstemmende referentiebudget.
§3. Jongeren en gezinnen toegeleid door de brugfiguren.
§4. Indien er onbetaalde schoolrekeningen zijn worden de in dit reglement bepaalde
tussenkomsten slechts toegekend in zoverre er een afbetalingsplan werd opgemaakt dat ook
effectief nageleefd wordt.

Artikel 2: Bovengrenzen
§1. De in dit reglement bepaalde bovengrenzen inzake beschikbare inkomsten zijn gebaseerd
op de gezinstypologie en de overeenstemmende bedragen in het kader van de zogenaamde
referentiebudgetten in het kader van REMI (Referentiebudgetten voor een Menswaardig
Inkomen).
§2. Als basis voor de berekening wordt gebruik gemaakt van de budgetcalculator.
§3. Als beschikbare inkomsten worden beschouwd: alle inkomsten van welke aard dan ook,
inclusief de vrijgestelde bestaansmiddelen zoals bepaald in de RMI-wet.
§4. Inzake voordelen in natura en spaargelden geldt de berekeningswijze zoals deze bepaald
wordt in de RMI-wet en de uitvoeringsbesluiten.
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§5. Bij beslag inzake achterstallig onderhoudsgeld en andere geldt het bedrag vóór beslag als
meerekenbaar inkomen.
§6. Voor de gerechtigden bedoeld in artikel 1§2 wordt het referentiebudget berekend zoals
bepaald in het “Reglement Aanvullende Steun” met uitzondering van artikel 6 §1, §2 en §3 van
het Reglement Aanvullende Steun:
• Inzake huur/hypotheek wordt rekening gehouden met het reëel bedrag van de huishuur of
hypotheek dus zonder begrenzing.
• Inzake de verbruikskosten (energie/water/verwarming) wordt rekening gehouden met het
reëel bedrag van de verbruikskosten (energie/water/verwarming).

Artikel 3: Onderzoek
§1. Elke tussenkomst kan slechts toegekend worden op basis van een individueel sociaal
verslag, waarbij het vervuld zijn van de in dit reglement opgenomen toekenningsvoorwaarden
afgetoetst en onderzocht wordt, met uitzondering van de doelgroep opgenomen in artikel 1,
§1. Hier worden de tussenkomsten automatisch toegekend (gerechtigden op leefloon /
equivalent leefloon).
§2. Het orgaan, bevoegd voor de toekenning van de bedoelde tussenkomsten, kan:
• op basis van een gemotiveerd sociaal verslag een uitzondering toestaan op de in dit
reglement opgenomen tussenkomsten;
• op gemotiveerde basis de in het sociaal verslag opgenomen voorgestelde
tussenkomsten weigeren.
§3. De toekenning van de tussenkomsten wordt ambtshalve onderzocht voor de
gerechtigden bedoeld in artikel 1.
§4. Bij stopzetting van het dossier in de loop van het schooljaar / academiejaar blijven de
toegekende steunen verder lopen tot het einde van dit schooljaar / academiejaar, op
voorwaarde dat de gerechtigde op het grondgebied verblijft.

Artikel 4: Duur
Elke tussenkomst wordt toegekend voor maximaal één school- of academiejaar, waarbij als
schooljaar moet begrepen worden de periode van 01/09/….tot en met 30/08/….
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Artikel 5: Tussenkomsten
§1. De maatschappelijk werk(st)ers en brugfiguren beschikken per jongere jaarlijks over een
budget gefinancierd door schenkingen van Maldegemse inwoners en bedrijven en het lokaal
bestuur.
§2. Deze bedragen kunnen aangewend worden voor de kosten van alle uitgaven gerelateerd
aan de opvoeding van de jongeren, met bijzondere aandacht voor de schoolkosten en uitgaven.
§3. Bedragen:
1.

voor peuters en kleuters wordt het bedrag bepaald op 250 euro per jaar,

2.

voor kinderen uit het lager onderwijs op 300 euro per jaar,

3.

voor jongeren uit eerste graad secundair onderwijs 500 euro per jaar,

4.

voor jongeren uit de tweede graad secundair onderwijs 550 euro per jaar,

5.

voor jongeren uit de derde graad secundair onderwijs 850 euro per jaar,

6.

voor jongeren uit het hoger onderwijs 950 euro per jaar.

Bovenvermelde tussenkomsten kunnen eventueel ook buiten de normale duurtijd van de
bedoelde studies toegekend worden op basis van een gemotiveerd individueel sociaal verslag.

Artikel 6: Wijze van betaling
De maatschappelijk werk(st)ers en brugfiguren beschikken per jongere jaarlijks over het
vastgestelde budget na positieve beslissing van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst.
Zij besteden deze middelen naar eigen inzicht en steeds in overleg met het betrokken gezin
en de jongere.
Op het eind van elk schooljaar wordt hierover verantwoording afgelegd aan het Bijzonder
Comité voor de Sociale Dienst.

Artikel 7: datum invoegetreding
Dit reglement treedt in voege voor tussenkomsten toe te kennen vanaf het school-,
academiejaar 2020-2021.
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