Toelagen - sociaal tarief Torhout - hervaststelling
Vastgesteld door de gemeenteraad op 22 december 2014

Art. 1: Inwoners van Torhout kunnen genieten van een sociaal tarief bij deelname aan activiteiten,
opleidingen, toegangsgelden en huurgelden van de stad en aan sociaal–culturele activiteiten
georganiseerd door Torhoutse verenigingen die het sociaal tarief hanteren en activiteiten die in
Torhout doorgaan georganiseerd door landelijk erkend jeugdwerk en erkende sportfederaties.
Activiteiten voor scholen tijdens de schooluren komen niet in aanmerking.
In geval van co-ouderschap of bezoekrechtregeling komen kinderen, die niet in Torhout zijn
ingeschreven maar regelmatig bij de in Torhout gedomicilieerde ouder verblijven, eveneens in
aanmerking voor het sociaal tarief en dit tot en met de leeftijd van 18 jaar (geldt ook voor Groot
Hersberghe).
Art. 2: De selectie gebeurt door het Centrum Algemeen Welzijnswerk regio Brugge - afdeling
Torhout of door het Sociaal Huis van het OCMW van Torhout.
Art. 3: CRITERIA
Aan de hand van een laatste aanslagbiljet van de belastingen en een recente bewijs van inkomen
wordt het feitelijk gezinsinkomen vastgesteld. De aanvrager dient een bewijs te leveren voor de
vaste kosten (bvb. huishuur, elektriciteit - gas - water, verzekeringen), schulden en een bewijs van
gezinssamenstelling af te leveren.
Indien het beschikbaar leefgeld, dat bepaald wordt door het inkomen te verminderen met de vaste
kosten en of schulden, lager of gelijk is aan 350 euro/maand/alleenstaande volwassene (te
verhogen met 200 euro per maand per inwonende volwassene) en 150 euro/maand/kind, wordt
het sociaal tarief toegekend voor het lopende werkjaar.
Een werkjaar loopt van 1 september tot 31 augustus van het volgende kalenderjaar.
Er wordt een verruiming voorzien voor:
a.

De bewoners van Tordale, die





Hun domicilie in Torhout hebben, hetzij in de voorziening, hetzij elders in de stad
Meer dan 21 jaar zijn en op wie het gereserveerd inkomen (190,61 euro/md) van toepassing is
Minder dan 21 jaar zijn en voor wie 2/3 van de kinderbijslag in onvoldoende mate de
verblijfskost dekt en die reeds gebruik maken van het medisch of kledijbudget van Tordale
Voorwaarden :
→ de facturatie vanuit Tordale wordt bij de aanvraag overgemaakt
→ bij vermoeden van welstand wordt er geen aanvraag gedaan



b.



De bewoners van De Ent
Aangezien de betalingsstructuur binnen De Ent vrij complex is, kan er voor deze voorziening
moeilijk een bepaalde categorie van gerechtigden gedefinieerd worden
Residenten van De Ent die in Torhout gedomicilieerd zijn, zullen individueel beoordeeld worden
na voorlegging van de facturatiegegevens

Per werkjaar en per persoon wordt een pasje aangemaakt dat men moet voorleggen om van het
sociaal tarief te genieten. De rechthebbende krijgt ook een overzicht van de verschillende
initiatieven waar het sociaal tarief geldt.
Art. 4: KORTINGEN
Op vertoon van hun pasje sociaal tarief genieten rechthebbenden een onmiddellijke korting van
75% op:
alle activiteiten en opleidingen georganiseerd door de stad
lidgelden en ontleningen in de openbare bibliotheek (geen korting op boetes, fotokopieën,
internetuitprints)
toegangsgeld Mosterdmuseum
tickets voor voorstellingen, films en andere activiteiten ingericht door het Cultuurcentrum in
het kader van de eigen programmering van het Cultuurcentrum.
toegangsgeld stedelijke sportaccommodaties en aankoop sportkaart (alleen bij individueel
gebruik, niet bij club-, school- of groepsverhuur).
lidgelden en meerdaagse uitstappen van het erkend Torhoutse jeugdwerk
lidgeld, sportkamp of stage van de deelnemende sportverenigingen
opvanggeld en inschrijvingsgeld voor activiteiten van de erkende en gemelde initiatieven
buitenschoolse kinderopvang in Torhout met uitzondering van maaltijden
opvanggeld en inschrijvingsgeld van de zelfstandige kinderdagverblijven en zelfstandige
onthaalouders die buitenschoolse kinderopvang inrichten op het grondgebied Torhout met
attest van toezicht uitgereikt door Kind en Gezin met uitzondering van de maaltijden en
andere extra's.
cursusgeld van TIC
activiteiten die in Torhout doorgaan georganiseerd door landelijk erkend jeugdwerk en
erkende sportfederaties.
Art. 5: ERKENNING
Torhoutse verenigingen (ook landelijk erkend jeugdwerk en erkende sportfederaties) die het sociaal
tarief willen toekennen moeten jaarlijks voor 1 juni, aan de hand van een standaardformulier hun
aanvraag doen voor erkenning. De vereniging krijgt hiervoor schriftelijk toelating voor 30 juni.
Art. 6: TERUGBETALING
Verenigingen kunnen 1 keer per jaar de resterende 75% terugkrijgen van het stadsbestuur. Er
wordt hen een standaardaanvraagformulier bezorgd in oktober. In dit standaardformulier moet
vermeld worden wie, welke korting (lidgeld, kampkost) heeft genoten. Tegen 15 november dient
dit volledig ingevuld aan het stadsbestuur terug bezorgd te worden. De uitbetaling van de toelage
vindt dan plaats in de maand december.

