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Reglement sociaal tarief voor participatie aan Huldenbergse culturele- jeugden sportactiviteiten
Voorgeschiedenis
Het college besliste op 27 november 2019 aan de gemeenteraad te vragen het
ontwerpreglement sociaal tarief voor participatie aan Huldenbergse Huldenbergse culturele- jeugden sportactiviteiten, goed te keuren.
Feiten en context
Tot hiertoe heeft de gemeente Huldenberg geen reglement sociaal tarief om de financiële
participatiedrempel te verlagen bij de eigen gemeentelijke sport-, jeugd-, cultuuractiviteiten en de
activiteiten van Huldenbergse culturele- jeugd- en sportactiviteiten.
Om de participatie van kinderen in het vrijetijdsaanbod en in het bijzonder in het cultuur-, jeugd- en
sportaanbod te verhogen, stimuleren en te verbreden wil de gemeente Huldenberg, door het
verlenen van een financiële impuls, alle kinderen de mogelijkheid bieden om deel te nemen aan het
gemeentelijk en particulier vrijetijdsaanbod.
Deze maatregel kadert in een bredere visie rond een toegankelijk vrijetijdsaanbod en het uitwerken
van een plaatselijk en structureel samenwerkingsverband om de lokale participatiedrempels voor
kinderen die opgroeien in kwetsbare gezinnen (armoede, opleidingsniveau, moedertaal, ...) weg te
werken.
Juridische gronden
Artikel 40, §3 en artikel 41, 23° van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, en
latere wijzigingen: de gemeenteraad stelt de subsidiereglementen vast en het kent de nominatieve
subsidies toe.
Artikel 286, §1, 1° en artikel 287 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, en
latere wijzigingen: de reglementen worden bekend gemaakt op de webtoepassing van de gemeente.
De bekendmaking van de lijst van reglementen zoals bepaald in artikel 286, §1, 1° gebeurt binnen
tien dagen nadat ze genomen zijn, met vermelding van de datum waarop ze via de webtoepassing
worden bekendgemaakt.
Artikel 330 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, en latere wijzigingen: de
gemeenteoverheid brengt de toezichthoudende overheid op de hoogte van de bekendmaking ervan.
Dit gebeurt op dezelfde dag als de bekendmaking van de reglementen op de webtoepassing van de
Gemeenteplein 1, 3040 Huldenberg | www.huldenberg.be | 02 688 30 40

Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 6 blz op www.verifieer.be met verificatiecode 7584-6895-9809-3185.

gemeente.
Het globaal rapport van 3 mei 2019 aangaande de thema-audit, gemeentelijke premies, subsidies en
toelagen.
Artikel 41 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 die de bevoegdheden bepaalt die
niet aan het college van burgemeester en schepen kunnen gedelegeerd worden.
Het decreet van 18 januari 2008 houdende flankerende en stimulerende maatregelen ter
bevordering van de participatie in cultuur, jeugdwerk en sport - dat de ondersteuning, verrijking en
versterking van de participatie in het cultuur-, jeugd- en sportbeleid beoogt en het besluit van 18 juli
2008 betreffende de uitvoering van het decreet.
Artikel 31 van het Kinderrechtenverdrag van 20 november 1989 dat stelt dat elk kind recht heeft op
rust en vrije tijd, op deelname aan spel en recreatieve bezigheden passend bij zijn leeftijd en op vrije
deelname aan het culturele of artistieke leven.
Advies / Openbaar onderzoek
Het managementteam besprak het agendapunt op 26 november 2019.
Argumentatie
De recente literatuur en recent onderzoek rond kinderarmoede toont aan dat kinderarmoede een
aanzienlijke impact heeft op lange termijn, eens het kind volwassen is. Opgroeien in een arm gezin
heeft nefaste gevolgen voor het welzijn en de psychosociale ontwikkeling van het kind. Zelfs bij
gunstige omstandigheden draagt men op latere leeftijd de gevolgen van weinig stimulerende eerste
levensjaren.
Om de participatie van kinderen in het vrijetijdsaanbod en in het bijzonder in het cultuur-, jeugd- en
sportaanbod te stimuleren, verhogen en te verbreden wil het lokaal bestuur Huldenberg door het
verlenen van een financiële impuls aan alle kinderen de mogelijkheid bieden om deel te nemen
aan het aanbod. Het lokaal bestuur werkt op deze manier actief aan het bevorderen van de
verwezenlijking van artikel 31 van het Kinderrechtenverdrag.
Dit kan door het invoeren van sociale tarieven en het toekennen van vrijetijdsbonnen voor ieder kind
van het gezin vanaf de leeftijd van 2 jaar tot 18 jaar en dit ter waarde van 100 euro per kind en per
kalenderjaar.
Het aanbod van het recht op vrijetijdsbonnen wordt via verschillende kanalen, zorgpartners en
hulpverleners in Huldenberg bekend gemaakt.
Om te bepalen of iemand recht heeft op vrijetijdsbonnen, wordt bij iedere aanvraag een beperkt
financieel onderzoek gedaan door de sociale dienst. Het voorstel is om met de inkomenscategorieën
te werken die toegang geven tot een sociale woning van de sociale woningmaatschappij.
De inkomenscategorieën van de sociale woningmaatschappij liggen hoger dan de inkomens die in
aanmerking komen voor de verhoogde tegemoetkoming. Hierdoor wordt een ruimere kwetsbare
groep bereikt, zoals kinderen die opgroeien in éénoudergezinnen, gezinnen waar beperkt gewerkt
wordt, gezinnen met schulden of gezinnen die op de wachtlijst staan voor een sociale woning en nu
moeten huren op de privémarkt.
Het maximale bruto belastbaar inkomen voor 2020 bedraagt (**):
Alleenstaande ouder:
25.317 euro
Alleenstaande ouder met handicap:
27.438 euro
Gezin:
37.974 euro
Verhoging per persoon ten laste/persoon met handicap (*): 2.123 euro
(*) Een persoon ten laste: een kind dat op jouw adres is ingeschreven en dat minderjarig is.
(**) Voor personen in schuldbemiddeling, waarvan het inkomen hoger is dan bovenstaande
bedragen neemt het bijzonder comité van de sociale dienst een beslissing.
Financiële gevolgen
In het meerjarenplan worden volgende bedragen voorzien:
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2020 en 2021: 5.000 euro
2022 en 2023: 5.200 euro
2024 en 2025: 5.500 euro
Besluit
Publieke stemming: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1 :
De gemeenteraad beslist hiernavolgend reglement 'sociaal tarief voor participatie aan Huldenbergse
culturele- jeugd- en sportactiviteiten', goed te keuren en in te voeren met ingang van 1 januari 2020.
Artikel 2:
Reglement sociaal tarief voor participatie aan Huldenbergse culturele- jeugd- en sportactiviteiten :
Artikel 1: Doel
Het subsidiereglement heeft als doel alle Huldenbergse kinderen de mogelijkheid te bieden om deel
te nemen aan het vrijetijdsaanbod in de gemeente. Het wil de financiële drempels wegnemen en de
mogelijkheid vergroten om kinderen die opgroeien in kwetsbare gezinnen volwaardig te laten
participeren aan culturele-, jeugd- of sportactiviteiten die door het lokaal bestuur (gemeente en
OCMW), een gemeentelijke vereniging of particulier initiatief of initiatieven in samenwerking met het
lokaal bestuur georganiseerd worden.
Een tussenkomst wordt gegeven onder de vorm van vrijetijdsbonnen. De vrijetijdsbonnen dragen de
vermelding 'Vrijetijdsbon jeugd'.
Artikel 2: Voorwaarden
- De vrijetijdsbonnen worden uitgegeven aan ouders van kinderen tot de leeftijd van 18 jaar.
- Om te bepalen of iemand recht heeft op vrijetijdsbonnen wordt bij iedere aanvraag een beperkt
financieel onderzoek gedaan.
Het laatste aanslagbiljet dient als basis om het maximuminkomen te bepalen en is afhankelijk van het
gezamenlijk bruto belastbaar gezinsinkomen en van de personen ten laste.
Onderstaande bedragen wijzigen jaarlijks afhankelijk van de regelgeving van de sociale
woningmaatschappij.
Het maximale bruto belastbaar gezinsinkomen voor 2020 bedraagt (**):
Alleenstaande ouder:

25.317 euro

Alleenstaande ouder met handicap: 27.438 euro
Gezin:

37.974 euro

Verhoging per persoon ten laste/persoon met handicap (*): 2.123 euro
(*) Een persoon ten laste: een kind dat op jouw adres is ingeschreven en dat minderjarig is.
(**) Voor personen in schuldbemiddeling, waarvan het inkomen hoger is dan bovenstaande
bedragen neemt het bijzonder comité van de sociale dienst een beslissing.
Artikel 3: Toekenningsprocedure en bedrag van de vrijetijdsbonnen
- De aanvraag gebeurt bij de sociale dienst van het lokaal bestuur na afspraak.
- De bonnen kunnen op elk ogenblik van het jaar aangevraagd worden en blijven 1 jaar geldig na
uitgifte.
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- Indien aan de voorwaarden is voldaan, worden voor ieder kind van het gezin vanaf de leeftijd van 2
jaar tot 18 jaar vrijetijdsbonnen voor een bedrag van 100 euro per kind en per kalenderjaar
afgeleverd.
- De aanvraag dient jaarlijks hernieuwd te worden.
- De begunstigde ontvangt na onderzoek onmiddellijk de vrijetijdsbonnen. Hiermee kunnen
betalingen in het registratiesysteem van het lokaal bestuur gebeuren. Een bon wordt ook door de
deelnemende verenigingen als betaalmiddel aanvaard.
Artikel 4: Activiteiten die terugbetaald worden met vrijetijdsbonnen
De vrijetijdsbon jeugd kan uitsluitend aangewend worden voor kinderen van 2 jaar tot 18 jaar voor :


Culturele- jeugd- en sportactiviteiten georganiseerd door de gemeente Huldenberg en/of het
OCMW Huldenberg.



Lid- of inschrijvingsgeld bij een Huldenbergse culturele-, sport-, en jeugdvereniging en het
deeltijds onderwijs van Huldenberg.



Kledij en materialen aangekocht bij een Huldenbergse culturele-, sport-, en jeugdvereniging
en het deeltijds kunstonderwijs van Huldenberg.



Toegangsgelden en tickets bij een Huldenbergse culturele-, sport-, en jeugdvereniging en het
deeltijds onderwijs van Huldenberg



Jeugd- en sportkampen georganiseerd door Huldenbergse culturele-, sport-, en
jeugdvereniging en het deeltijds onderwijs van Huldenberg.

De vrijetijdsbonnen kunnen nooit gebruikt worden voor:


Reguliere schoolkosten



Maaltijden of dranken ten voordele van de vereniging.

Artikel 5: algemene bepalingen
Bij misbruik kunnen de ten onrechte uitgekeerde bedragen door het lokaal bestuur worden
teruggevorderd.
Artikel 6: Inwerkingtreding
Dit reglement is van toepassing vanaf 1 januari 2020.
Artikel 3 :
Dit reglement wordt overeenkomstig artikel 330 van het decreet lokaal bestuur aan de
toezichthoudende overheid toegezonden.
Artikel 4:
Dit reglement wordt afgekondigd en bekend gemaakt overeenkomstig artikel 286 §1, 1° en artikel
287 van het decreet lokaal bestuur en treedt in werking op 1 januari 2020
Namens de gemeenteraad
Caroline Peters
Algemeen directeur

Kamil Muyldermans
Voorzitter

Voor eensluidend uittreksel
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Algemeen directeur

Voorzitter

De handtekeningen staan op de laatste bladzijde van dit document.
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