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Reglement vrijetijdstoelage voor inwoners met een beperkt inkomen

Artikel 1
Binnen de goedgekeurde budgetten kent gemeente Dentergem een vrijetijdstoelage toe aan haar
inwoners met een beperkt inkomen.
Artikel 2
De vrijetijdstoelage is een toelage die de sociale, culturele en sportieve participatie en ontplooiing
van de inwoners met een beperkt inkomen in Dentergem wil stimuleren.
Artikel 3
De vrijetijdstoelage is gericht op het brede vrijetijdsaanbod, zowel op het vlak van cultuur, sport,
jeugd als ontspanning. De toelage geldt enkel voor het lidmaatschap/de deelname aan activiteiten
van (erkende) Dentergemseverenigingen binnen de gemeente of voor activiteiten ingericht door
eigen gemeentelijke diensten.
Deze betoelaagde activiteiten kunnen zowel binnen als buiten de gemeente doorgaan.
Artikel 4
Een vrijetijdstoelage kan meermaals aangevraagd worden voor elk lid van het gezin onder de
voorwaarden en binnen de grenzen bepaald in huidig reglement.
Om aanspraak te kunnen maken op deze toelage moet aan de volgende voorwaarden voldaan zijn :

- Indien het gezinshoofd jonger is dan 65 jaar: de aanvrager en de eventuele partner beschikken over
een beperkt inkomen. Dit is het inkomen dat geldt om in aanmerking te komen voor een verhoogde
tegemoetkoming bij de mutualiteit.
OF het gezinshoofd en de eventuele partner hebben schulden en zijn hiervoor in begeleiding bij het
OCMW of CAW of volgen een collectieve schuldenregeling.
EN het gezinshoofd en eventuele partner mogen slechts één gebouw in eigendom hebben die ze zelf
bewonen.

- Indien het gezinshoofd 65 jaar of ouder is: de aanvrager en de eventuele partner moeten gerechtigd
zijn op een inkomensgarantie voor ouderen. Dit wordt aangetoond met een attest van de
pensioendienst.
EN men mag geen eigendommen bezitten.
EN men is huurder op het domicilie-adres.
Het bedrag van de toelage omvat normaliter 95% van het deelnamegeld (kostprijs) met een
maximum van 50 euro per persoon per jaar.
Er is cumulatie mogelijk via het “Fonds Participatie en sociale activering”. De cumulatie is beperkt tot
maximum 100 euro per persoon per jaar, 50 euro via de vrijetijdstoelage en 50 euro van het “Fonds
Participatie en sociale activering”. Meerdere activiteiten zijn combineerbaar.
Artikel 5
De aanvrager van de vrijetijdstoelage dient zich te richten tot het OCMW Dentergem of tot de dienst
vrije tijd. De sociale dienst van het OCMW Dentergem onderzoektof de persoon in aanmerking komt
volgens de voorwaarden vermeld in artikel 4. De aanvrager legt een origineel betaalbewijs van de
gemaakte kosten i.v.m. vrijetijdsbesteding voor. Prefinanciering gebeurt dus steeds door de
aanvrager.
Artikel 6
Alle betwistingen betreffende de toepassing van dit reglement worden beslecht door het college van
burgemeester en schepenen. Misbruiken op dit reglement kunnen aanleiding geven tot het
terugvorderen van de toegekende bedragen en bij herhaling van misbruik kan beslist worden tot
uitsluiting van het recht op een vrijetijdstoelage.
Artikel 7
Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2017 en heeft telkens betrekking op lidmaatschappen
die hernieuwd dienen te worden in het aanvraagjaar of activiteiten die in het aanvraagjaar doorgaan.

