REGLEMENT:
SOCIAAL TARIEF
SPEELPLEINWERKING EN
ZOMERSCHOOL
Vastgesteld bij OCMW-raadsbesluit op 25/05/2021

Artikel 1: De doelgroep
Om het aanbod van de speelpleinwerking en de zomerschool toegankelijk te maken voor
alle kinderen, is een sociaal tarief speelpleinwerking ingesteld. Voor kinderen van
kwetsbare gezinnen is dit soms het enige vrijetijdsaanbod in de vakantieperiodes. Zij
kunnen zich richten tot het Welzijnsloket voor de aanvraag van sociaal tarief
speelpleinwerking. De aanvraag wordt dan onderzocht door een maatschappelijk werker.
Het recht op sociaal tarief speelpleinwerking kan geopend worden, als voldaan wordt aan
een aantal voorwaarden:
1e
De aanvrager moet inwoner zijn van Londerzeel.
2e
De aanvrager moet behoren tot de afgebakende doelgroep. De doelgroep wordt
onderverdeeld in 3 categorieën:
o Categorie 1: prioritaire doelgroep (personen in begeleiding bij het OCMW):
Deze categorie bestaat uit personen die recht maken op een leefloon,
equivalent leefloon, steun (bv. voorschotten op een uitkering),
budgetbeheer (er zijn schulden) of een collectieve schuldenregeling. Bij
personen die behoren tot deze categorie is het inkomen geen criterium.
o Categorie 2: inkomensgroep:
Deze categorie bestaat uit personen wiens inkomen lager ligt dan de grens
die gebruikt wordt bij het instrument aanvullende steun. Tot deze groep
kunnen o.a. behoren: personen in budgetbegeleiding, personen met een
vervangingsinkomen …
o Categorie 3: uitzonderingsgroep:
Omwille van billijkheidsredenen kan eveneens het recht op sociaal tarief
speelpleinwerking. Er dient in acht genomen te worden dat het inkomen
een obstakel vormt, ook al ligt dit boven het richtbarema.
Artikel 2: Verloop van de procedure
1e
2e
3e
4e

5e
6e

Cliënt stelt de vraag voor sociaal tarief rechtstreeks aan het Welzijnsloket of via
de boekingsmodule Ticketgang die wordt gebruikt voor de inschrijvingen van
speelplein en zomerschool.
Er zal een sociaal-financieel onderzoek worden gevoerd door het Welzijnsloket.
De maatschappelijk werker maakt een beknopt verslag of neemt dit op via de
‘opening andere rechten’ bij een andere vraag tot financiële steun.
Het dossier wordt voorgelegd aan het bijzonder comité voor de sociale dienst. Zij
kunnen 2 zaken besluiten:
o Toekenning recht op sociaal tarief speelpleinwerking,
o Weigering recht op sociaal tarief speelpleinwerking.
Indien er een positieve beslissing is genomen, wordt de dienst Vrije Tijd ingelicht.
De dienst Vrije Tijd past in de gezinsaccount in Ticketgang de tariefformule aan
naar sociaal tarief.
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7e
8e

De cliënt kan nu de gewenste dagen reserveren voor de speelpleinwerking of de
zomerschool en het sociale tarief betalen.
Het recht op sociaal tarief is geldig voor de periode van 01.01 tot 31.12, deze kan
vroeger stopgezet worden indien betrokkene niet meer aan de voorwaarden
voldoet.

Artikel 3: Prijsbepaling
De dienst Vrije tijd bepaalt het bedrag van het sociaal tarief.
Artikel 4: Startdatum
Dit reglement treedt in werking op 1 juni 2021.
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