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UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN  
DE OCMW-RAAD 

Zitting van 7 september 2020 

Aanwezig: Bart Dochy, burgemeester-voorzitter 
Greta Vandeputte, Geert Dessein, Sybille Geldhof, Wally Corneillie, schepenen 
Geert Wylin, Marijke Devos-Joye, Gerda Dewulf, Marianne Eeckhout, 
Piet Vandermersch, Carlos Casteleyn, Caroline Seynhaeve, Katelijn Vermaut-
Van Isacker, Andy Vandoorne, Sien Jacques, Emiel Debusseré, Bart Maertens, 
Maaike Vandromme, Luc Vanhoutte, Jolien Goemaere, Bert Selschotter, raadsleden 
Marijn De Vos, algemeen directeur 

Afwezig:  
Verontschuldigd:  

Vaststellen van het reglement over een sociale toelage voor studenten in het secundair en hoger onderwijs 

Bevoegdheid » Decreet Lokaal Bestuur, in het bijzonder artikel 77 en 78, tweede lid, 17°. 
Juridische grond » Besluit van de Vlaamse regering van 10 juli 2020 tot toekenning van een 

specifieke subsidie aan de Vlaamse gemeenten, OCMW’s en de Vlaamse 
Gemeenschapscommissie ter ondersteuning van het consumptiebudget voor 
kwetsbare doelgroepen. 

Feiten, context en 
argumentatie 

» De gemeente wenst een deel van de federale COVID-19 subsidies te verdelen 
via de toekenning van een toelage voor studenten uit het secundair en hoger 
onderwijs.  

Advies » Het bijzonder comité sociale dienst heeft op 28 juli 2020 unaniem gunstig 
advies verleend. 

Financiële gevolgen » De toelage wordt gefinancierd met federale COVID-19 subsidies voor een 
bedrag van € 13.120,16. 

Stemmen Unanimiteit 
Besluit De OCMW-raad beslist: 

Artikel 1 
Het reglement over een sociale toelage voor studenten in het secundair en hoger 
onderwijs wordt vastgesteld. 
Artikel 2 
De financiële aspecten van deze beslissing zoals beschreven in de rubriek 
financiële gevolgen worden goedgekeurd. 
Artikel 3 
Het reglement treedt in werking vanaf heden. 
Artikel 4 
Volgende werkopdrachten worden goedgekeurd:  
» sociale dienst: de beslissing publiceren op de gemeentelijke website met 

vermelding van de publicatiedatum.  
» sociale dienst: de beslissing melden aan de toezichthoudende overheid.  
» sociale dienst: het bekendmakingsregister invullen. 
Artikel 5 
De dossierbeheerder bezorgt de beslissing aan: 
» financieel directeur: 1; 
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» sociale dienst: 1; 
» dienst welzijn: 1. 
 
REGLEMENT OVER EEN SOCIALE TOELAGE VOOR STUDENTEN IN HET SECUNDAIR 
EN HOGER ONDERWIJS 
 
Artikel 1 
Er wordt een éénmalige financiële steun toegekend aan ouders van leerlingen uit 
het secundair onderwijs en studenten hoger onderwijs wanneer zijn voldoen aan 
volgende voorwaarden: 
1. De aanvrager is gedomicilieerd in Ledegem en verblijft legaal op het 

grondgebied. 
2. Er is een bewijs van inschrijving voor het secundair onderwijs of het voltijds 

hoger onderwijs. 
3. Het bruto belastbaar gezinsinkomen van het aanslagjaar 2019 van de 

aanvrager bedraagt niet meer dan: 
- Voor een alleenstaande ouder: € 25.317,00, per persoon ten laste 

verhoogd met € 2.123,00 per gezinslid dat niet de aanvrager is 
- Voor een gezin: € 37.974,00, per persoon ten laste verhoogd met € 

2.123,00 per gezinslid dat niet de aanvrager is 
Of de aanvrager beschikt over een recent attest budgetbeheer, 
budgetbegeleiding of collectieve schuldenregeling. 
Of er gebeurt een financieel onderzoek op basis van het huidig inkomen 2020. 

 
Artikel 2 
De toelage wordt uitbetaald in de vorm van Ledegembonnen. 

- Secundair onderwijs: € 100,00 per student. 
- Hoger onderwijs: € 200,00 per student. 

 
Artikel 3 
De toelage kan aangevraagd worden tot 15 november 2020. 
 
Artikel 4 
Het bijzonder comité sociale dienst beslist op basis van een lijst van aanvragen die 
aan de voorwaarden van dit reglement voldoen. Aanvragen die niet aan de 
voorwaarden van het reglement voldoen, kunnen alsnog door het bijzonder 
comité sociale dienst worden goedgekeurd, op voorwaarde dat zij een 
gemotiveerde beslissing neemt op basis van een sociaal verslag. 

 
 

get. Marijn De Vos  get. Bart Dochy 
Algemeen directeur  Burgemeester-voorzitter 

 

Voor eensluidend uittreksel 
   
   

Marijn De Vos 
Algemeen directeur 

 Bart Dochy 
Burgemeester-voorzitter 

 


