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PROVINCIE ANTWERPEN

GEMEENTE BRECHT

Uittreksel uit de notulen de gemeenteraad
donderdag 10iuni2021
Aanweziqen:
Leo Nicolaï, Voorzitter gemeenteraad
Sven Deckers, Burgemeester
Daan De Veuster, Frans Van Looveren, Charlotte Beyers, Kris Janssens, Schepenen
Luc Aerts, Voorzitter bijzonder comité voor de sociale dienst
Ch1stelVan Akeleyen, Patrick Van Assche, Kris Kenis, Joziena Slegers, Annemie Van Dyck, Tatiana
Vandekeere, Luc Torfs, Ben Van Riel, Marianne Van den Lemmer, Ludwig Anthonissen, Natalie
Schoonbaert, Hans Verbeeck, Sofie Faes, Roeland Ruelens, Gert Paulussen, Kelly Van Looy, Katrien
Scheirs, llse De Beuckelaer, lvan Flebus, Pieter Poriau, Gemeenteraadsleden
Annemie Marnef, Algemeen Directeur

Verontschuldiqd:
Eline Peeters, Tweede schepen
llse Van Den Heuvel, Gemeenteraadslid
U
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Beleids- en beheerscvclus
Beleidsdoelstelling: D000004 - We bouwen de welzijnscampus Sociaal Huis verder uit met het oog op
een integraalzorgzaam beleid in Brecht
Actie p ql: AEQqq 0 1 q - Qqg e lijkse werking welzij n/zo rg zaam'
Actie : A000 062 - Da g el ij kse we rki n g w elziinI zot gzaam
Beleidsveld: 8V0944
ARK:6490000
Omschrijving: Toelage lokale netwerken in armoede - 80120
I

Juridisch kader
Decreet lokaal bestuur 22 december 2017.
Besluit Vlaamse regering van 18 juli 2008 betreffende de uitvoering van het decreet houdende
flankerende en stimulerende maatregelen ter bevordering van de participatie in cultuur, jeugdwerk en

sport
Gemeenteraadsbeslissing d.d. 11 september 2009 - Reglement'toelagen voor vrijet'tjdsinitiatieven van
verenigingen die werken meUvoor personen in armoede'
Gemeenteraadsbeslissing d.d. 9 oktober 2014 - Aanpassing reglement'vrijetijdsparticipatie'
Kennisname en principieel akkoord college van burgemeester en schepenen d.d. 25 mei2021

Historiek
De U|TPAS wordt uitgerold binnen volgende gemeenten: Stabroek, Wijnegem, Wuustwezel, Brasschaat,
Schilde, Schoten, Kalmthout, Essen en Brecht.
De UiTPAS zal gelanceerd worden op 1 oktober 2021 en dit enkel voor gemeentelijke activiteiten. Alle
activiteiten georganiseerd door bovenvermelde lokale besturen komen in aanmerking voor de U|TPAS.
Met de U|TPAS, aangekocht in Brecht, kan men punten sparen bij deelname aan vrije tijd in bv.
Wuustwezel of Schoten. Daarnaast kunnen ook inwoners van bv. Kalmthout of Brasschaat voordelen
sparen met hun U|TPAS als ze deelnemen aan (gemeentelijke) activiteiten in Brecht.
ln september 2022 zal de U|TPAS geïmplementeerd worden voor alle activiteiten van sport- jeugd en
cultuurverenigingen die mee instappen in U|TPAS binnen bovenvermelde gemeenten.
Van 1 oktober 2021tot en met 31 augustus 2022 zal een tijdelijk overgangsreglement gelden voor de
80/20 regeling binnen Brecht. Dit reglement werd in bijlage toegevoegd.
Het huidige reglement'vrijetijdsparticipatie - 80120'wordt aangepast in het kader van de implementatie
van de UITPAS:
www.brecht.be
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Administratief centrum
Dienst burgerzaken Sint-Job-in-'t-Goor
Kerklei 2, 8-2960 Brecht
tel. 03 636 OO 44

Dienst vrije tijd
Gemeenteplaats 1
8-2960 Brecht
tel. 03 660 28 30

Welzijnscampus
Gasthuisstraat 11
8-2960 Brecht
tel. 03 33011 20
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1. De doetqroeo wordt oeliikqesteld aan de doelqroep van de UITPAS als ook enkel activiteiten

binnen de UITPAS reoio komen in aanmerkinq.
ARTIKEL 2
Binnen dit reglement worden aanzien als 'mensen in armoede':
categorie 1: de gerechtigden op een verhoogde tegemoetkoming van de ziekte- en
invaliditeitsverzekering (bewijs via een recent en geldig attest van het ziekenfonds);
categorie 2: personen in een (collectieve) schuldbemiddeling (bewijs via een recent en geldig attest
van sociale dienst van het ocmw);
categorie 3: rechthebbenden na sociaal onderzoek door sociale dienst van het ocmw en daarbij
toekenning krijgen van rechten (begeleiding) door middel van een doorverwijsbrief (aarlijks moet

-

doorvenrvijsbrief afgeleverd worden).
2. Het ovèrqanqsieqlement qeldt enkel voor individuele personen. Orqanisaties zoals De Kar. De
S;chakel en O3. Clara Fev kunnen vanaf september 202í qeen aanvraaq meer aanvraqen voor hun

eioen leden of bewonerc.
ARTIKEL 3
Enkel mensen die gedomicilieerd zijn in Brecht of gebruik maken van de residentiële opvang van O.C.
Clara Fey kunnen beroep doen op dit reglement.
3. De aanvraaqprocedure werd herzien
ARTIKEL 8
De aanvraag kan enkel gebeuren voor personen in armoede, zoals omschreven in artikel2, die
gebruik wensen te maken van een financiële tussenkomst.
De volledige aanvraag bevat een ondertekend aanvraagformulier en een betaalbewijs van
deelname aan de betrokken activiteit.
Het aanvraagformulier kan men bekomen op het onthaal van de welzijnscampus of downloaden via
de gemeentelijke website.
De volledige aanvraag moet ingediend worden binnen de eerste 10 werkdagen van het
kalenderjaar volgend op het kalenderjaar waarin de activiteit plaats vond en waarvoor een

-

terugbetaling aangevraagd wordt.
- De volledige aanvraag dient ingediend te worden via de welzijnscampus Sociaal Huis.
Advies
Tijdens het lokaal netwerk vr'rjetijdsparticipatie van22 maart2021werd het ontwerp van het
overgangsreglement reeds afgetoetst bij de leden, waarb'rj Welzijnsschakel De Schakel aanwezig was.
Via e-màit en telefonisch contact werd dit verder geconcretiseerd met Welzijnsschakel De Kar en O.C.
Clara Fey.
Er werden vragen gesteld m.b.t. de afbakening van de doelgroep, omwille van het mogelijks uit de boot
van vallen van een aantal leden van de Welzijnsschakels.
Enerzijds kunnen we stellen dat deze afbakening van de doelgroep regionaal bepaald werd, waardoor
geen afwijkingen mogelijk zijn.
Anderzijds worden opportuniteiten gezien om de samenwerking tussen de Welzijnsschakels en het
OCMW te intensifiëren.

Motivatie
Voor neWerslag tijdens de zitting wordt venvezen naat de geluidsopname van 25.44 minuten tot27
minuten, tweede deel geluidsopname.
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Stemminq:
Met 26 stemmen voor (Leo Nicolaï, Sven Deckers, Daan De Veuster, Frans Van Looveren, Charlotte
Beyers, Kris Janssens, Luc Aerts, Christel Van Akeleyen, Patrick Van Assche, Kris Kenis, Joziena
Slegers, Annemie Van Dyck, Tatiana Vandekeere, Luc Torfs, Ben Van Riel, Marianne Van den Lemmer,
Ludwig Anthonissen, Natalie Schoonbaert, Hans Verbeeck, Sofie Faes, Roeland Ruelens, Gert
Paulussen, Kelly Van Looy, Katrien Scheirs, lvan Flebus, Pieter Poriau), 1 stem tegen (llse De
Beuckelaer)

www.brecht.be
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Besluit

AÉikell
De gemeenteraad gaat akkoord met het ontwerp van het overgangsreglement'vr'tjetijdsparticipatie' dat
het huidige reglement '80120'zal vervangen voor de periode van 1 jaar, nl. van I oktober 2021 tot en met
31 augustus 2022.

Artikel2
Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan dienst welzijn.

Namens de Gemeenteraad,
get. Leo Nicolaï
Voorzitter gemeenteraad

get. Annemie Marnef
Algemeen Directeur

Voor eensluidend uittreksel
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