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Opheffen reglement KomUitPas

Odette VAN HAMME, voozitter van de gemeenteraad;
Koen LOETE, burgemeester;
Freddy DEPUYDT, Christophe DE WAELE, Dirk VAN DE VELDE, Ann VAN DEN DRIESSCHE, Rita DE
CONINCK, Bob D'HAESELEER, schepenen;
Danny SMESSAERT, schepen/voorzitter OCMW zonder stemrecht;
Janvier BUYSSE, Marc WINDEY, Luc VANDEVELDE, Lutgarde DE JAEGER, Caroline D'AUBIOUL, Filip
LECOMPTE, Wilfried VAN KERREBROECK, Michel DE SUTTER, Gertjan BLOMME, Tineke VERSTRAETE,
Rudi ÐESMET' Paul VERSTRAETE, Filip SMET, Rita GYSELS, Ann EGGERMONT, Hilde LAMPAERT, Peter DE
GRAEVE, Sofie VERMEULEN en Janick SMESSAERT, gemeenteraadsleden;
Meike VAN GREMBERGEN, stadssecretaris

De gemeenteraad,
Gelet op art¡kel 42 van het gemeentedecreet;

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 22 mei 2017 waarbij de overeenkomsten en
reglementen inzake U|TPAS Meetjesland werden goedgekeurd ;

Overwegende dat deze overeenkomsten en reglementen noodzakelijk zijn voor de goede
uitwerking van de aclie A-7.1.5 De stad rolt de UITPAS uit in de diveise vrijetijdsdiensten en
verenigingen;
Overwegende dat de U|TPAS Meetjesland geimplementeerd werd vanaf 1 september 2017;
Overwegende dat de werking van de lokale KomUitPas wordt geÏntegreerd in de nieuwe
U|TPAS Meetjesland;

Overwegende dat de werking van de KomUitPas stopt op 31 augustus 2017;

BESLUIT:
Artikel 1
De gemeenteraad heft het gewijzigd reglement van de KomUitPas, gestemd door de
gemeenteraad op 29 juni 2015 op.

Stad Eeklo energ¡ek, eigenzinnig, echt

W

Namens de gemeenteraad,

Odette Van Hamme
voorzitter

Meike Van Grembergen
stadssecretaris

Voor eensluidend uittreksel:
voor de burgemeester,
de stadssecretaris
(art. 126 nieuwe gemeentewet)

Stad Eeklo energiek, eigenzinnig, echt.
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SCHEPENCOLLEGE VAN
31 augustus2OlT

KomUitPas - opheffen reglement

Het college neemt kennis van de nota van Katty Van de Voorde, beleidsadviseur:

VERANTWOORDING
Rekening houdend met de actie A-7.1.5- De stad rolt de UITPAS uit in de diverse
vr ijetijd sd ie n ste n e n ve re n ig i ngen in de m eerjaren pl an n n g 201 4-201 9;
Rekening houdend met de inwerkingtreding van de U|TPAS vanaf 1 september 2017;
Rekening houdend met het stoppen van de werking van KomUitPas op 31 augustus 2017;

-

i

INFORMATIE
Op 29 juni 2015 stemde de gemeenteraad in met het gewijzigde KomUitPas-reglement. Dit reglement
regelt alle zaken omtrent de huidige werking van de KomUitPas zoals terugbetalingen aan verenigingen,
kortingspercentages, doelgroep, ...

Aangezien op 31 augustus 2017 de werking van de KomUitPas stopt en wordt vervangen door de
U|TPAS Meetjesland waarvoor de gemeenteraad op 22 mei 2017 het reglement goedkeurde, dient het
huidige reglement met betrekking tot de KomUitPas te worden opgeheven.
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NOTA AAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN
Zitting van 31 augustus 2017
Betreft:
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Opheffen reglement KomUitPas

VERANTWOORDING
Rekening houdend met de actie A-7.1.5- De stad rolt de UITPAS uit in de diverse vrijetijdsdiensten
en verenigingen in de meerjarenplanning 2014-2019 ;
Rekening houdend met de inwerkingtreding van de U|TPAS vanaf I september 2017 ;
Rekening houdend met het stoppen van de werking van KomUitPas op 31 augustus 2017 ;

-

INFORMATIE
Op 29 juni 2015 stemde de gemeenteraad in met het gewijzigde KomUitPas-reglement. Dit reglement
regelt alle zaken omtrent de huidige werking van de KomUitPas zoals terugbetalingen aan verenigingen,

kortingspercentages, doelgroep, ...
Aangezien op 31 augustus 2017 de werking van de KomUitPas stopt en wordt vervangen door de
U¡TPAS Meetjesland waarvoor de gemeenteraad op 22 mei 2017 het reglement goedkeurde, dient het
huidige reglement met betrekking tot de KomUitPas te worden opgeheven.
Hieronder vindt u het op te heffen reglement:

REGLEMENT KOMUITPAS

SITUERING

Met de KomUitPas willen Stad en OCMW Eeklo hun inwoners met een laag inkomen,
aanmoedigen om meer deel te nemen aan vrijetijdsactiviteiten in Eeklo.
De KomUitPas is een colterent kortingssysteem. Mensen in armoede krijgen een knart
waarmee ze kunnen deelnemen aan het aanbod van verenigingen, organisaties en
stadsdiensten die instappen in de KomUítPas-werking.
In 2009 werd deze Pas en het daarbij horende kortingssysteem succesvol ingevoerd en tot op
heden wordt deze KomUitPaswerking verder gezet.

ARTI KE L 7: DOE LSTELLI N G

participatie van personen met een laag inkomen, en in
het bíjzonder van mensen in armoede, aan het sportieve, culturele en sociale vrijetijdsaønbod
te bevorderen door het uitreiken van een vrijetijdspas, KomUitPas genaamd.
Met deze KomUitPas wil het lokaøl bestuur de financiële en psychologische drempels
wegwerken die toegang tot sociale, culturele en sportieve activiteiten bemoeilijken.

Dít reglement heeft als doelstelling

de

ARTIKEL 2: BUDGET

Er wordt jaarlijks

een bedrag van 2I I36,06 EUR gereserveerd voor de terugbetaling van de
gederfde inkomsten aan de verenigingen die met hun aanbod aansluiten bíj de KomUitPas.

De samenstelling vqn dit budget wordt geregeld door de 'Afsprakennotø Vríjetíjdsparticipatie
Eeklo 2014 - 2019' die werd goedgekeurd door de OCMW-raad dd 10/09/2013 en de
gemeenteraad van de stad Eeklo dd 16/09/201 3.
ARTIKEL 3: WIE KOMT lN AANMERKING VOOR DE KOMUITPAS?

3.L Voorwaarden
Om recht te hebben op een KomUitPas moet men aan volgende voorwaarden voldoen:

o
t
o

inwoner zijn van Eekto (of er zijn gewoontijke verbliifptaats hebben); én
hoogstens één woning in eigendom hebben (controle gebeurt via CADNET); én
behoren tot een van onderstaonde cotegorieën

o

recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming ikv ziekte- en invaliditeitsverzekering;

of

o

in budgetbeheer zijn bij OCMW Eeklo of CAW Oost-Vlaanderen;

of

o

toegeloten zijn tot collectieve schuldenregeling bij een erkend schuldbemiddeloor;

of

o

in een sociaal en/of finoncieel precaire situotie verkeren die werd onderzocht door een

medewerker van het Sociaal Huis Eeklo. Het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst
van het OCMW Eeklo neemt in deze gevallen de beslissing tot toekenning van de
KomUitPos

o

of
als asielzoeker u.erblijven in een opvongcentrum te Eeklo. Hoewel bewoners die
verblijven in een opvongcentrum individueel recht hebben op de KomUitPos,
ontvongen zijn om praktische redenen (beperkte verblijfsduur) geen pos op naom. Het

opvangcentrum ontvangt jaarlijks een aantal pqssen die verbonden zijn oan en
eigendom blijven von het centrum.
De KomUitPas wordt toegekend aan elke rechthebbende met inbegrip van de inwonende
gezínsleden die volledig ten laste zíjn van de gerechtigde.
3.2 Aonvroagprocedure

De qanvraag voor een Kom(JitPas gebeurt via het Sociaal Huis Eeklo, op basis van het
volledig en correct ingevulde aanvraagþrmulier.

Het aanvraagþrmulier kan men persoonlijk bekomen bij het Sociaal Huis Eeklo, en is ook
onlíne beschikbaar via de websites van Stad Eeklo en OCMW Eeklo.
Ook in het toekomstige vrijetíjdsloket kan het aantrøagformulier ter beschikkîng worden
gesteld.

Het aqnvraagformu|ier

-

Bettat de identificatiegegevens ven alle gezinsleden die een KomUitPas wensen.

Geeft weer aan welke voorwaarde(n) de aanvraag voldoet om recht te hebben op een
KomUitPqs. (en is vergezeld van de nodige bewijsstukken)
Moet vergezeld zíjn van een þto van elk van de gezinsleden die een KomUitPas wensen.
Binnen de 30 dagen na ontvangst van het volledig ingevulde aanvraagþrmulier, en de nodige
bewíjsstukken, wordt beslist over het ql dan niet toekennen van de KomUitPas en wordt de
aonvrager in kennis gesteld van de beslissing met betrekking tot de øanvraag.

Indien aan één vøn de in artikel 5 genoemde voorwaørden níet voldaan wordt, zal er geen
KomUitPas toegekend worden. Bij gemotiveerde beslissing kan de toekenning van de
KomUitPas geweigerd worden þv. indien blijkt dat de aanvrager niet tot de doelgroep van
mensen met minder behørtigde belangen behoort).
Bij een gunstige beslissing ís de KomUitPas af te halen in het Sociaal Huis; de aanvrager
wordt híervan teleþnisch en/of schriftelijkvan op de hoogte gebracht.
Het Sociaal Huis Eeklo kan, na de beslÌssing door het Bijzonder Comité voor de Sociale
dienst van het OCMW Eeklo, de KomUitPas' intrekken wanneer zou blijken dat de door de
aanvrager verstrekte gegevens niet op de waarheid berusten of bij oneigenlijk gebruikvan de
KomUítPas.
3.3 Looptijd

De KomUitPas is geldig telkens van I september en met 3I augustus van het daaropvolgende
kalenderjaar (: I werkjaar). Indien de pas in de loop van een werkjaar wordt aangevraagd,
is de einddatum tevens 31 augustus van het lopende werkjaar.
ARTIKEL

4.l

4: VOOR WELKE ACTIVITEITEN KAN DE KOMUITPAS GEBRUIKT WORDEN?

Algemeen

De KomUitPas geeft de houder (gerechtígde) een korting op sociale, culturele en sportieve
activiteiten van organisaties, verenigingen en diensten die hun medewerking verlenen ctan de
KomUitPas.
Een overzicht t an deze organisaties en hun aanbod is terug te vinden in de KomUitPas-krant
en wordt aangevuld met actuele aankondigingen vía diverse conununicatieka:nalen
þ ij v o o rb e e I d Eikenb I ad, Vríj etij dspunt w e gwíj zer, Ni euw s bri ef, ... )
De KomUitPas biedt naargelang de vereniging of organisqtie een bepøøld, vastomlijnd
kortingssysteem aan (zie verder)
Kosten die in aanmerhing komen voor een dergelijke korting zijn:
- kosten van ínschrijving voor een activiteit of activiteitenreeks (bv. jaarlijks lidgeld)
- kosten voor deelname aan een bijzondere activiteít þv. kampen)
- kosten voor deelname aan een éénmalige activiteit þv. aankoop ticket, toegangsprijs,. )
- kosten voor verplichte basisuitrusting þv. uniform)
4.2 Vereniqingen
4.2.1 Voorwoarden

Met verenigingen wordt bedoeld, Eeklose organisatíes die een aanbod van sociale, culturele
en sportieve activíteiten hebben.
De sociale, culturele of sportieve actíviteít waaraen men deelneemt moet op het grondgebied
van Eeklo plaatsttínden. Eeklose t,erenigingen mogen twee actittiteiten per jaar buiten het
grondgebied van Eeklo, maar binnen de landsgrenzen van Belgíë, inbrengen.

Verenígingen, die niet op het grondgebied van Eeklo gevestigd zijn, maar samenwerken met
de Stad Eeklo en activiteiten ontplooien op het grondgebied van Eeklo, vallen eveneens onder
deze regeling voor wat betreft de sociale, culturele en sportieve activiteiten.
Yolgende instanties worden uítgesloten van toetreding tot KomUitPas-systeem: politieke
partij en, belangenverenigingen, confessionele genootschappen.

Voor commerciële activiteiten (: activiteiten met winstoogmerk) kunnen gederfde inkomsten
door deelname aan KomUitPas-systeem níet worden verhaald via de 'lokale afsprakennota
Yrij etij dsp arti cipati e'.
4.2.2 Kortingstorief
'{/oor sociale, culturele en sportieve verenigingen van Eeklo wordt de 25

-

20

-

55 regel

gehanteerd.
> 25% van de normale kostprijs wordt gedragen door de rechthebbende op een KomUitPas
> 20% van de normale kostprijs wordt gedragen door de vereniging zelf.
> 55% van de normale kostprijs wordt gedragen door de middelen binnen de 'lokale
afs pr akenno ta v rij etij d sp ar ti cíp ati e'
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Yerenigingen kunnen, zoals bepaald in artikels 2 en 4.2.2 een deel van de gederfde inkomsten
terugvorderen vìa middelen vastgelegd via de 'lokale afsprakennota vrijetijdsparticipatie'.
De aantraag tot terugbetaling gebeurt via het Sociaal Huis Eeklo door middel van een
t'o lledig ingevuld registr øtieformulier.
- Voor activiteiten die plaatstonden tussen I september en 30 not,ember kunnen de
registratieþrmulieren worden ingediend tot 25 december van het lopende jaar.
- Voor actíviteíten díe plaatsvonden tussen I december en 3I augustus kunnen
registratieþrmulieren worden íngedíend tot en met 30 september vqn het lopende

jaar.
De aanvragen worden gecontroleerd en verwerkt door het Sociaal Huis Eeklo. De
terugbetaling gebeurt, nø goedkeuring door College van Burgemeester en Schepenen, door de
financiële dienst van Stad Eeklo.
De terugbetaling van gederfde inkomsten aan een vereniging, kan het mqximumbedrag van
I 5 0 e ur o p er ger e c h ti gd e /w e r kj a ar /v e r ení ging ni et ov er s chr ij d en.
4.3 Activiteiten Stad Eeklo

4.i.

1"

Aord octiviteiten

Híeronder vallen de sociale, sportieve en culturele activiteiten díe worden aangeboden door
Stad Eeklo, met name de stedelijke sportdienst, stedelijke cultuurdienst, de stedelijke
jeugddienst, de stedelijke bibliotheek, de Kunstacademie Beeld-Woord-Muziek, de
Buitenschoolse Kinderopvang Eeklo en het loknal dienstencentrum.
4.3.2 Kortingstorief

Voor de activíteíten die worden aangeboden door Stad Eeklo wordt de 25 - 75 regel
gehanteerd.
> 25 % van de normale kostprijs wordt gedragen door de rechthebbende op een KomUitPas
> 75 o,4 van de normale kostprijs wordt gedragen door Stad Eeklo

Voor de Buitenschoolse Kínderopvang Eeklo (BKO) ís een øparte regeling van toepassing: de
KomUitPas geeft recht op het huidige gehønteerde sociaal tarief van BKO. (: 50% van de
bijdrage, en gezinskorting is 25%o vqn de bijdrage; beiden kunnen gecombineerd worden).
Voor Kunstacademie Beeld - Woord - Muzíek is eveneens een aparte regeling uitgewerkt: de
gerechtigde op een KomUitPas betaalt de heffi van het sociale tarief dat jaarlijl<.s wordt
vastgelegd door het schoolbestuur. De Kunstacademie Beeld-Woord-Muziek kan, zoals
bepaald in artikels 2 en 4.3.2 een deel van de gederfde inkomsten terugvorderen via middelen
vastgelegd via de' lokale afsprakennota vrij etij dsparticipatie'.
4.4 Scholen
4.4.L Aord qctiviteiten

Scholen die toetreden tot het KomUitPas-systeem kunnen een tussenkomst in de gederfde
inkomsten krijgen voor wqt betreft sociale, culturele en sportieve activiteiten die door de Stad
Eeklo worden aangeboden. Activiteiten die door de school zelf worden georganiseerd
þijvoorbeeld voor- en nascltoolse opvang, grootouderfeest, schoolfeest,...) vallen niet onder
het reglement van de KomUitPas en komen dus niet in aanmerking voor terugbetaling.
4.4.2 Kortingstarief

Voor de scholen die hun medewerking verlenen aan het KomUitPas-systeem geldt eveneens
een

25-75 regel wat betreft socíale, culturele en sportieve activiteiten die door Stad Eeklo worden
aangeboden.
> 25%ovqn de normale kostprijs wordt gedragen door de rechthebbende op een KomUitPas
> 75%o van de normale kostprijs wordt gedragen door de middelen binnen de 'lokale
afsprakennota vrij etij dsparticipatie'
4.4. 3
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Scholen kunnen, zoals bepaald in artikels 2 en 4.4.2 een deel van de gederfde inkomsten
terugvorderen via middelen vastgelegd via de 'lokale afsprakennota vrijetijdspartícipatie'.
De aanvraag tot terugbetaling gebeurt via het Sociaal Huis Eeklo door middel t,an een
volledig ingevuld regis tratieþrmulier.
- Voor activiteiten die plaatsvonden tussen I september en 30 november kunnen de
registratieformulieren worden ingediend tot 25 december ttan het lopende jaar.
- Voor activiteiten díe plaatsvonden tussen I december en 31 augustus kunnen
registratieþrmulieren worden ingediend tot en met 30 september van het lopende

jaar.
De aanvragen worden gecontroleerd en verwerkt door het Socioal Huis Eeklo. De
terugbetaling gebeurt, na goedkeuring door College van Burgemeester en Schepenen, door de
financiële dienst van Stad Eeklo.
De terugbetaling van gederfde inkomsten aon een school, kan het maximumbedrag vqn I50
euro per gerechtigde/werkj aar/school niet overschrij den.
ARTIKEL 5: LOOPTIID

Dit reglement treedt in voege op I september 2015

en geldt tot en met 3l december 2019 en
kan door een beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn OCMW Eeklo en de
Gemeenteraad Stad Eeklo verlengd worden.

Dit reglement werd goedgekeurd op 9 juni 2015 door de Raqd voor Maatschappelijk Welzijn
van OCMW Eeklo en op 29 juni 2015 door de gemeenteraad van de Stad Eeklo.
Jaarlíjks wordt de KomUitPas-werking geëvølueerd en op basis vsn deze evaluatie zal het
reglement indien nodig aangepast en/of bijgestuurd worden.
ARTIKEL 6: UITVOERING

Het Sociaal Huis Eeklo ís belast met uitvoeríng van dit reglement.

Dit reglement wordt ook opgeheven in het Vast Bureau van het OCMW (23 augustus 2017) en in de
OCMW-raad van 12 september 2017.

Voorstel:
Akkoord met het opheffen van het reglement KomUitPas goedgekeurd door de gemeenteraad op 29
juni 2015.
Dit punt wordt ook geagendeerd op de gemeenteraad van l8 september 2017.

Katty Van de Voorde
beleidsadviseur

