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MENS - SOCIAAL TARIEF - WIJZIGING

De gemeenteraad,
Gelet op het besluit van 22 december 2014 houdende hervaststelling van het reglement sociaal
tarief Torhout;
Gelet op het krediet voorzien in de begroting onder AR 649100, beleidsitem 094500 (kinderopvang) en AR 649300 beleidsitem 074000 (sport) en AR 649300 beleidsitem 083000 (centra voor
volwassenen onderwijs);
Gelet op artikel 42 van het gemeentedecreet;
Overwegende dat het sociaal tarief niet langer is afgestemd op de gewijzigde sociale en
maatschappelijke context;
Overwegende dat art. 1 in het reglement sociaal tarief vastgesteld in het besluit dd. 20.11.2017
onduidelijk was;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLUIT:

met eenparigheid.

Artikel 1 - Het reglement sociaal tarief Torhout wordt als volgt vastgesteld:
Art. 1: Toepassingsgebied
Inwoners van Torhout kunnen genieten van een sociaal tarief:
-

bij deelname aan activiteiten, voorstellingen of opleidingen aangeboden en/of
georganiseerd door het Lokaal Bestuur Torhout (bv. voorstellingen Cultuurcentrum de
Brouckere, …) alsook toegangsgelden of huurgelden voor het gebruik van de accommodatie
van het Lokaal Bestuur Torhout (bv. zwembad, …)

-

bij deelname aan sociaal–culturele activiteiten georganiseerd door erkende Torhoutse
verenigingen die het sociaal tarief hanteren

-

bij deelname aan activiteiten die in Torhout doorgaan georganiseerd door landelijk erkend
jeugdwerk.

Activiteiten georganiseerd door scholen komen niet in aanmerking, behalve de activiteiten
(inclusief lessen) georganiseerd door de Kunstacademie te Torhout. De deelname van scholen aan
activiteiten aangeboden en/of georganiseerd door het Lokaal Bestuur Torhout (bv. zwemlessen,
voorstellingen Cultuurcentrum de Brouckere, …), komen daarentegen wel in aanmerkingen
overeenkomstig het eerste lid van huidig artikel.
Art. 2: Rechthebbenden
Elke kandidaat-rechthebbende dient zich te richten tot het Centrum Algemeen Welzijnswerk regio
Brugge - afdeling Torhout of het Sociaal Huis van het OCMW van Torhout, alwaar wordt nagegaan
of de kandidaat recht heeft op het sociaal tarief Torhout.
Er kan slechts sociaal tarief worden toegekend aan personen gedomicilieerd in Torhout, behalve
voor minderjarigen die niet in Torhout zijn gedomicilieerd maar in kader van een verblijfsregeling
regelmatig bij een in Torhout gedomicilieerd ouder verblijven.
Aan de hand van een financieel onderzoek wordt het feitelijk gezinsinkomen vastgesteld (zie art.
3). Indien uit dit financieel onderzoek blijkt dat het beschikbare leefgeld lager of gelijk is aan 350
EUR per maand voor een alleenstaande volwassene (te verhogen met 200 EUR per maand per
inwonende volwassene en 150 EUR per maand per kind), wordt het sociaal tarief toegekend voor
het lopende werkjaar.
Volgende personen komen steeds in aanmerking (geen financieel onderzoek vereist zoals
beschreven in art. 3) mits ze voldoen aan volgende voorwaarden:
a.

Bewoners van Tordale, die:
-

-

b.

Bewoners van De Ent, die:
-

c.

Hun domicilie in Torhout hebben, hetzij in de voorziening, hetzij elders in Torhout
En meer dan 21 jaar zijn en op wie het gereserveerd inkomen (minstens 198,32 EUR
per maand) van toepassing is of meer dan 21 jaar zijn en sinds 2017 bewoner is van
Tordale met een gelijkaardige financiële situatie
Hetzij minder dan 21 jaar zijn en voor wie 2/3 van de kinderbijslag in onvoldoende
mate de verblijfskost dekt
Voorwaarden:
→ de facturatie vanuit Tordale wordt bij de aanvraag overgemaakt (de facturen die
de bewoners van Tordale ontvangen m.b.t. hun verblijf in de voorziening)
→ bij vermoeden van welstand wordt er geen aanvraag gedaan

Hun domicilie in Torhout hebben in de voorziening van De Ent
En na voorlegging van de facturatiegegevens (de facturen die de bewoners van De Ent
ontvangen m.b.t. hun verblijf in de voorziening)

Pleegkinderen, die:
-

d.

Woonachtig zijn in een pleeggezin in Torhout
En aldaar gedomicilieerd zijn
Bewoners van 't Groot Hersberge, die:

-

Woonachtig zijn in de voorziening van 't Groot Hersberge
En niet ouder zijn dan 18 jaar

Art. 3: Financieel onderzoek
Dit financieel onderzoek gebeurt steeds door het Centrum Algemeen Welzijnswerk regio Brugge afdeling Torhout of door het Sociaal Huis van het OCMW van Torhout.

Tijdens dit financieel onderzoek wordt onder meer het laatste aanslagbiljet van de belastingen en
een recente bewijs van inkomen opgevraagd bij de aanvrager. Daarnaast wordt een bewijs van de
vaste kosten (bv. huishuur, elektriciteit - gas - water, verzekeringen), schulden en een bewijs van
gezinssamenstelling opgevraagd bij de aanvrager. Andere documenten kunnen eveneens worden
opgevraagd indien wenselijk.
Het beschikbaar leefgeld wordt bepaald door het inkomen te verminderen met de vaste kosten en
schulden.
Art. 4: Duur
Een werkjaar loopt van 1 september tot 31 augustus van het volgende kalenderjaar.
De rechthebbende dient elk werkjaar zijn of haar aanvraag te hernieuwen indien hij of zij verder
gebruik wenst te maken van het sociaal tarief.
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. 5: Kortingstarief
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,
internetprints)
toegangsgeld Mosterdmuseum
toegangsgeld en inschrijvingsgeld activiteiten kinderboerderij d'Oude Smelterij
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 erkende 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 Vorming TIC Rembert
activiteiten die in Torhout doorgaan georganiseerd door landelijk erkend jeugdwerk.
Deze korting kan pas verkregen worden bij erkende gebruikers van het sociaal tarief in Torhout
volgens huidig reglement.
Art. 6: Erkenning gebruikers
Torhoutse verenigingen, landelijk erkend jeugdwerk, erkende sportfederaties en scholen die het
sociaal tarief willen gebruiken en dienvolgens toekennen aan rechthebbenden, moeten aan de hand
van een standaardformulier, hun aanvraag per legislatuur richten aan het Vrijetijdshuis per post,
per mail of schriftelijk en dit vóór 1 september van het jaar waarin de huidige legislatuur een einde
neemt.
De kandidaat-gebruiker wordt uiterlijk bij aanvang van het nieuwe werkjaar (1 september) op de
hoogte gebracht van de beslissing of zij al dan niet (opnieuw) herkend worden als gebruiker.
Art. 7: Terugbetaling gebruikers
Gebruikers kunnen 1 keer per jaar de door hen toegekende korting van 75% aan de
rechthebbenden overeenkomstig huidig reglement terugvorderen van het stadsbestuur van

Torhout, behoudens onderstaande uitzondering voor het Cultuurcentrum. Er wordt hen jaarlijks een
standaardaanvraagformulier bezorgd in oktober. In dit standaardformulier moet vermeld worden
wie, welke korting 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.
In afwijking hiervan wordt de korting van 75% voor alle activiteiten ingericht door het
Cultuurcentrum in het kader van de eigen programmering meteen verrekend in de facturatie aan
de erkende gebruikers.
Artikel 2 - Het reglement sociaal tarief Torhout goedgekeurd in de gemeenteraadszitting van 20
november 2017 wordt opgeheven met ingang vanaf 1 april 2018.
Artikel 3 - Dit besluit treedt in werking vanaf 1 april 2018.
Aldus vastgelegd in zitting, maandag 26 maart 2018.
Namens de gemeenteraad,
(get.) Tom Vandenberghe
Algemeen directeur

(get.) Norbert De Cuyper
Voorzitter
Voor eensluidend afschrift,

Algemeen directeur,

Wnd. burgemeester,

