BULLETIN

9

VAN MONDELINGE VRAGEN
EN ANTWOORDEN
VRAGENUURTJE VAN SEPTEMBER 2012

2012/009 Stand van zaken schoolpremie

09/2012

BULLETIN VAN MONDELINGE VRAGEN EN ANTWOORDEN

2012/009

Stand van zaken schoolpremie

SD

Mevrouw Evita Willaert, OCMW-raadslid

Het nieuwe schooljaar is pas begonnen. De OCMW-infokrant zet in twee
artikels terecht het belang van schoolgaan, in het bijzonder van
kleuterparticipatie, in de verf. Echter, noch in het artikel op de voorpagina,
noch in het editoriaal van de voorzitter en secretaris, wordt er gewag
gemaakt van de schoolpremie, voor OCMW-cliënten nochtans zo belangrijk
om de financieel zware maand september door te komen. Nochtans was dit
aangewezen. Zo gaf de voorzitter in antwoord op een mondelinge vraag
van Groen-fractievoorzitter Dirk Holemans vorig jaar te kennen dat het
OCMW extra acties zou ondernemen (naast de nieuwsherinneringsbrief
aan de MA’s) om alle gezinnen te bereiken, hetgeen duidelijk niet het geval
is.

Welke bijkomende acties zijn wel ondernomen?
Wat heeft de piste om te onderzoeken of de schoolpremie automatisch kan
worden toegekend opgeleverd?

De heer Geert Versnick, OCMW-voorzitter

Collega
Op een mondelinge vraag van collega Holemans antwoordde ik inderdaad
verleden jaar dat het departement Sociale Dienstverlening de mogelijkheid
zou onderzoeken om de schoolpremie automatisch toe te kennen, iets wat
tot op vandaag op basis van ons informaticasysteem, nog niet uitvoerbaar
is zonder effectieve tussenkomst of handeling van onze medewerkers.
Uiteraard waren de stafmedewerkers van het departement Sociale
Dienstverlening zeker van plan deze piste effectief te onderzoeken. Dit was
immers gekoppeld aan het project ‘herziening van de aanvullende
bijstand’.
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Maar, zoals u ondertussen weet, werd de staf Beleidsondersteuning
gedurende de afgelopen periode geconfronteerd met een beperkte
bezetting omdat 2 stafmedewerkers uit dienst gingen. Daardoor moesten
de taken noodgedwongen worden herverdeeld en bepaalde zaken op een
laag pitje worden gezet, REDEN waarom dit onderzoek nog niet kon
worden gevoerd.
Maar, in het kader van een verdere digitalisering van de werking van het
departement Sociale Dienstverlening zal dit aspect wél worden opgenomen
in de praktische uitwerking van het ‘nieuw concept verslag BCSD’. Dit
nieuwe concept zou, volgens de door Cevi opgemaakte planning, moeten
uitgewerkt zijn tegen september 2013, waarna de dienst het zal kunnen
implementeren eind 2013. Via die verdere digitalisering zal SD de
‘automatische toekenning’ van een aantal financiële tussenkomsten
(waaronder ook de schoolpremie) meer kunnen waarborgen.
De bijkomende actie t.o.v. vorig jaar qua uitbetaling van de schoolpremie
is dat er, via BI, tabellen worden getrokken van de dossiers waarin
kinderen zitten die tot de leeftijdscategorie van 6-12 jaar en 13-18 jaar
behoren. Die tabellen worden aan de maatschappelijke werkers bezorgd
zodat zij, aan de hand van die lijsten, kunnen checken of de nodige
betaalopdrachten werden doorgegeven.
Wat ondertussen als reguliere beleid mag worden bestempeld, is
- dat de maatschappelijk werkers grondig worden geïnformeerd zodat zij
tijdig de nodige stappen kunnen ondernemen;
- dat de bedragen elk jaar aan de gezondheidsindex worden aangepast;
- dat de maatschappelijk werkers alle betaalopdrachten uiterlijk op 10
september 2012 doorgaven en dit ter attentie van de cliënten die op 1
september 2012 leefloon, levensminimum of financiële hulp barema
leefloon ontvangen en die 1 of meerdere kinderen ten laste hebben die les
volgen in het lager of middelbaar onderwijs;
- dat de Centrale Administratie de uitvoering van de betaalopdrachten nog
in de maand september laat plaatsvinden.
Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.
Met vriendelijke groeten
Geert Versnick
voorzitter
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Woordelijk verslag van het debat
De heer voorzitter:
Collega’s, wij zijn aanwezig in het vragenuurtje. Wij hebben één vraag
ontvangen en die komt van collega Holemans en die gaat over de stand
van zaken inzake de schoolpremie … ah. Oh, excuseer mij, die komt van
Evita Willaert en die gaat over de stand van zaken inzake de schoolpremie.
Mevrouw Willaert:
Dank u wel voorzitter. Het nieuwe schooljaar is pas begonnen. De OCMWinfokrant zet in twee artikels terecht het belang van het schoolgaan, in het
bijzonder van kleuterparticipatie in de verf. Echter noch in het artikel op de
voorpagina, noch in het editoriaal van de voorzitter en de secretaris wordt
er gewag gemaakt van de schoolpremie voor OCMW-cliënten, nochtans zo
belangrijk om de financieel zware maand september door te komen.
Nochtans was dit aangewezen. Zo gaf de voorzitter, in antwoord op een
mondelinge vraag van Groen! fractievoorzitter Dirk Holemans, vorig jaar te
kennen dat het OCMW extra acties zou ondernemen. Naast de nieuwsherinneringsbrief aan de maatschappelijke assistenten, om alle gezinnen te
bereiken, hetgeen duidelijk niet het geval is. Welke bijkomende acties zijn
wel ondernomen en wat heeft de piste, om te onderzoeken of de
schoolpremie automatisch kan worden toegekend, opgeleverd?
De heer voorzitter:
Collega, op een mondelinge vraag van collega Holemans antwoordde ik
inderdaad verleden jaar dat het departement Sociale Dienstverlening de
mogelijkheid zou onderzoeken om de schoolpremie automatisch toe te
kennen, iets wat tot op vandaag op basis van ons informaticasysteem, nog
niet uitvoerbaar is zonder effectieve tussenkomst of handeling van één van
onze medewerkers. Uiteraard waren de stafmedewerkers van het
departement Sociale Dienstverlening zeker van plan deze piste effectief te
onderzoeken. Dit was immers gekoppeld aan het project ‘herziening van de
aanvullende bijstand’. Maar, zoals u ondertussen weet, werd de staf
Beleidsondersteuning gedurende de afgelopen periode geconfronteerd met
een beperkte bezetting omdat twee stafmedewerkers uit dienst gingen.
Daardoor moesten de taken noodgedwongen worden herverdeeld en
moesten bepaalde zaken op een laag pitje worden gezet. Reden waarom
dit onderzoek nog niet kon worden gevoerd. Maar, in het kader van een
verdere digitalisering van de werking van het departement Sociale
Dienstverlening zal dit aspect wél worden opgenomen in de praktische
uitwerking van het ‘nieuw concept verslag BCSD’.
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Dit nieuwe concept zou, volgens de door Cevi opgemaakte planning,
moeten uitgewerkt zijn tegen september 2013, waarna de dienst het zal
kunnen implementeren eind 2013. Via die verdere digitalisering zal SD de
‘automatische toekenning’ van een aantal financiële tussenkomsten,
waaronder ook de schoolpremie, meer kunnen waarborgen. De bijkomende
actie ten opzichte van vorig jaar qua uitbetaling van de schoolpremie is dat
er, via BI, tabellen worden getrokken van de dossiers waarin kinderen
zitten die tot de leeftijdscategorie zes tot twaalf jaar en dertien tot achttien
jaar behoren. Die tabellen worden aan de maatschappelijke werkers
bezorgd zodat zij, aan de hand van die lijsten, kunnen checken of de
nodige betaalopdrachten werden doorgegeven.
Wat ondertussen als reguliere beleid mag worden bestempeld, is dat de
maatschappelijk werkers grondig worden geïnformeerd zodat zij tijdig de
nodige stappen kunnen ondernemen. Dat de bedragen elk jaar aan de
gezondheidsindex worden aangepast en dat de maatschappelijk werkers
alle betaalopdrachten uiterlijk op 10 september 2012 doorgaven en dit ter
attentie van de cliënten die op 1 september 2012 leefloon, levensminimum
of financiële hulp barema leefloon ontvangen en die één of meerdere
kinderen ten laste hebben die les volgen in het lager of middelbaar
onderwijs. Dat de Centrale Administratie de uitvoering van de
betaalopdrachten nog in de maand september laat plaatsvinden.
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Collega’s, er was maar één vraag in het vragenuurtje. Ik stel voor dat we
onze werkzaamheden nog even schorsen tot zeven uur om de raad als
dusdanig aan te vatten.
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