BULLETIN

9

VAN MONDELINGE VRAGEN
EN ANTWOORDEN
VRAGENUURTJE VAN SEPTEMBER 2011

2011/011 Gerechtigde gezinnen die niet bereikt worden door de
schoolpremie

09/2011

BULLETIN VAN MONDELINGE VRAGEN EN ANTWOORDEN

2011/011

Gerechtigde gezinnen die niet
bereikt worden door de schoolpremie

SD
De heer Dirk Holemans, OCMW-raadslid
Met de start van het schooljaar staat ook de schoolpremie in de actualiteit.
Sinds schooljaar 1999 kent het OCMW Gent aan ouders met kinderen
tussen 6 en 18 jaar jaarlijks een eenmalige schoolpremie toe. Daarbij
wordt uitgegaan van de vaststelling dat de financiële last voor ouders met
kinderen tijdens de maand september nog groter is dan in andere
maanden. De jaarrekening 2010 vermeldt dat een bedrag van 147.685 ?
uitbetaald werd aan schoolpremie en projecten kinderarmoede. Uit het
antwoord op een recente schriftelijke vraag blijkt dat het voor de
schoolpremie zelf gaat om een bedrag van 61.049 euro. Concreet ging het
om 992 schoolpremies uitbetaald aan 544 huishoudens, nl.598 kinderen
tussen 6-12 jaar en 394 kinderen tussen 12-18 jaar.
Op de vraag hoeveel kinderen en gezinnen er voor de premie feitelijk in
aanmerking komen, kon geen antwoord worden gegeven. Hieruit zou
kunnen blijken dat het OCMW Gent geen zicht heeft op het aantal gezinnen
die, hoewel ze er wel recht op hebben, de premie niet ontvangen.
Uit cijfers van de POD MI blijkt immers dat in 2010 aan 1848 en 409
personen met gezin ten laste (met minstens 1 minderjarig ongehuwd kind)
leefloon resp equivalent leefloon werd uitbetaald. In de maand september
2010 was dit resp 1242 en 271.
Hoe zijn de verschillen tussen de cijfers van POD en OCMW Gent te
verklaren?
Welke acties zal het OCMW ondernemen om volgend jaar alle
rechthebbende gezinnen te bereiken?

De heer Geert Versnick, OCMW-voorzitter
Collega
Het OCMW kan inderdaad geen exacte cijfers geven over het aantal
huishoudens dat in aanmerking komt voor de schoolpremie. We hebben
natuurlijk wel zicht op de leefloon- en levensminimumgerechtigden
categorie 3 (personen met gezin ten laste), maar dit geeft nog geen
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antwoord op de vraag hoeveel gezinnen er recht hebben op een
schoolpremie, nl.:
- de cliënten die leefloon/levensminimum in voorschot op een andere
uitkering ontvangen en geschorste werklozen komen niet in aanmerking
voor een schoolpremie
- enkel de cliënten met kinderen tussen 6 en 18 jaar komen in aanmerking
voor een schoolpremie.
Dus het aantal huishoudens dat recht heeft op een schoolpremie is lager
dan het totaal aantal gezinnen dat leefloon categorie 3 ontvangt (1.513
huishoudens in sept. 2010).
Zoals eerder aangegeven kan het exacte cijfer nog niet worden
gegeven omdat het BI-systeem niet toelaat te selecteren op
detailkenmerken (zoals leeftijd) van gezinsleden (van bv inwonende
kinderen) die samenwonen met cliënten die leefloon/levensminimum
ontvangen. Het is de bedoeling dat de BI-experten van Digipolis dit op
termijn opnemen in het BI-systeem.
Op basis van een aantal parameters kan wel een schatting worden
gemaakt van het aantal huishoudens dat leefloon/levensminimum ontvangt
en kinderen heeft tussen 6 en 18 jaar. We schatten dit aantal op ongeveer
1.200 in september 2010. Dit cijfer bevat wel de ll/lm’ers die voorschotten
ontvangen en de geschorste werklozen.
Als antwoord op uw vraag 'Welke acties zal het OCMW ondernemen
om volgend jaar alle rechthebbende gezinnen te bereiken?' kan ik
zeggen dat het departement SD de maatschappelijk werkers, via de
nieuwsbrief, jaarlijks een herinnering stuurt aan de schoolpremie. Deze
'nieuwsbriefherinnering' wordt ook nog eens, samen met
hoofdmaatschappelijk werker, besproken tijdens de equipevergadering.
Volgend jaar zullen bijkomende acties worden ondernomen om tot een
maximale toekenning van de schoolpremie te komen. Ondertussen
onderzoekt SD de mogelijkheid om deze schoolpremie automatisch toe te
kennen (wat op dit ogenblik nog niet mogelijk is).

Woordelijk verslag van het debat
De h. Voorzitter
We zullen onze activiteiten in het kader van het vragenuurtje opstarten. Er is
voor deze raad één vraag die ons bereikt heeft en dat is een vraag van
collega Holemans in verband met gerechtigde gezinnen die niet bereikt
worden door de schoolpremie. Collega Holemans.
De h. Holemans
Dank wel meneer de voorzitter. Collega’s, het schooljaar is alweer begonnen.
Zoals een aantal hier rond de tafel zeer goed weten, maar ook de ouders met
kinderen weten dat natuurlijk perfect. Het is zo dat al geruime tijd, sinds 1999
het OCMW-Gent een schoolpremie toekent vanuit de wetenschap dat zeker
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voor kinderen, voor gezinnen met een laag inkomen dit een moment is met
veel extra kosten. Ons reglement is daarrond heel helder. Wie heeft er recht
op een schoolpremie? Alle cliënten die op 1 september leefloon,
levensminimum of financiële hulp, barema leefloon ontvangen met één of
meerdere kinderen in het lager of middelbaar onderwijs. Dus, dat is helder.
Wat ons heeft verwonderd is, dat als we kijken naar de cijfers, dan blijkt uit de
cijfers die we via de federale pot maatschappelijk integratie hebben gevonden,
en we spreken uiteraard over 2010, dat 2010 de pot meedeelt dat er 1848
personen met gezin ten laste leefloon en 409 personen met gezin ten laste
equivalent leefloon werden uitbetaald. Dus je zou eigenlijk verwachten dat dit
het cijfer ongeveer is van het aantal gezinnen dat ook een schoolpremie krijgt.
Wel wetende dat het niet geldt voor de kleuterschool, dus je moet daar toch
wat afdoen, maar het verschil is toch wel heel groot als je weet dat we hebben
opgevraagd hoeveel gezinnen vorig jaar de schoolpremie kregen, dan was dat
544 huishoudens. Ongeveer 600 kinderen tussen 6 en 12 jaar en ongeveer
400 kinderen tussen 12 en 18 jaar. Vandaar denk ik de logische vraag, waar
zit dat verschil? Is het zo dat we een aantal gezinnen niet bereiken die daar
toch recht op hebben?
De h. Voorzitter
Collega, het is inderdaad zo dat ons bestuur geen exacte cijfers kan geven
over het aantal huishoudens dat in aanmerking komt voor de schoolpremie.
We hebben natuurlijk wel zicht op de leefloon- en
levensminimumgerechtigden categorie 3, zijnde personen met gezinnen ten
laste, maar dit geeft nog geen antwoord op de vraag hoeveel gezinnen er
recht hebben op een schoolpremie, namelijk de cliënten die
leefloon/levensminimum in voorschot op een andere uitkering ontvangen en
geschorste werklozen komen niet in aanmerking voor een schoolpremie. Ook
dat is een element van het reglement en het zijn enkel de cliënten met
kinderen tussen 6 en 18 jaar die in aanmerking komen voor een schoolpremie.
Dus het aantal huishoudens dat recht heeft op een schoolpremie is lager dan
het totaal aantal gezinnen dat leefloon categorie 3 ontvangt. Dat waren in
september 2010 1.513 huishoudens.
Zoals eerder aangegeven kan het exacte cijfer nog niet worden gegeven
omdat het BI-systeem niet toelaat te selecteren op detailkenmerken zoals
leeftijd van gezinsleden, van bijvoorbeeld inwonende kinderen, die
samenwonen met cliënten die leefloon/levensminimum ontvangen. Het is de
bedoeling dat de BI-experten van Digipolis dit op termijn opnemen in het BIsysteem.
Op basis van een aantal parameters kan wel een schatting worden gemaakt
van het aantal huishoudens dat leefloon/levensminimum ontvangt en kinderen
heeft tussen 6 en 18 jaar. We schatten dit aantal op ongeveer 1.200 in
september 2010.
Als antwoord op uw vraag 'Welke acties zal het OCMW ondernemen om
volgend jaar alle rechthebbende gezinnen te bereiken?' kan ik zeggen dat het
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departement SD de maatschappelijk werkers, via de nieuwsbrief, jaarlijks een
herinnering stuurt en herinnert aan de schoolpremie. Deze
'nieuwsbriefherinnering' wordt ook nog eens, samen met
hoofdmaatschappelijk werker, besproken tijdens de equipevergadering.
Volgend jaar zullen bijkomende acties ondernomen worden om tot een
maximale toekenning van de schoolpremie te komen. Ondertussen
onderzoekt SD de mogelijkheid om deze schoolpremie automatisch toe te
kennen wat op dit ogenblik nog niet mogelijk is in de huidige stand van de
informatica, waarvoor dat we enige tijd geleden ook al een boompje opgezet
hebben. Er is nog veel werk aan de informaticawinkel, dat wil ik u grif
toegeven.
Uiteindelijk moet dat de bedoeling zijn dat een aantal zaken ook automatisch
kunnen gebeuren. Langs de andere kant denk ik toch wel dat onze
medewerkers, ons maatschappelijk werkers zeker door de jaarlijkse dubbele
herinnering, zowel schriftelijk als mondeling, er toch alert voor zijn en
openstaan om aan iedereen waar het enigszins wenselijk is, het toe te kennen
in de besluitvorming.
De h. Holemans
Dank uw wel voor het antwoord voorzitter en inderdaad, ik denk dat ons
maatschappelijk assistenten daar absoluut hun best voor doen maar de ideale
oplossing is uiteraard een automatische rechtentoekenning, dan kan er
niemand tussen de mazen van het net vallen.
De h. Voorzitter
Collega’s, ik schors hier onze werkzaamheden. Tot straks.
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