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Beknopte samenvatting
Om de besluitvorming te versnellen wordt het beslissingsniveau om de volgende types van maatschappelijke dienstverlening
toe te kennen:
naturahulp aan residenten die verblijven in een woonzorgcentrum (maximum 300 euro per jaar)
huurwaarborg (OCMW-borgstelling) niet hoger dan 1.500 euro
uitzonderlijke financiële bijstand in leen bij het verlaten van een opvangstructuur van Fedasil of een LOI door een
erkend politiek vluchteling of een klant met het statuut subsidiaire bescherming
gewijzigd en op het niveau hoofdmaatschappelijk werker gebracht.

Motivering
Aanleiding en context
In het kader van administratieve vereenvoudiging en het ontlasten van de bijzondere comité's sociale
dienst (BCSD) wordt voorgesteld het beslissingsniveau van BCSD te wijzigen naar
hoofdmaatschappelijk werker voor de volgende vormen van maatschappelijke dienstverlening:
het verlenen van een bijkomende financiële hulp voor de aankoop van kledij voor residenten die
verblijven in een woonzorgcentrum, tot maximum 300 euro per jaar
het verstrekken van een huurwaarborg (OCMW-borgstelling) tot een maximum bedrag van 1.500
euro aan burgers die niet over de nodige geldmiddelen beschikken
het verstrekken van een uitzonderlijke financiële bijstand in leen bij het verlaten van een
opvangstructuur van Fedasil of een LOI aan personen die erkend zijn als politiek vluchteling of het
statuut van subsidiaire bescherming hebben gekregen.
Regelgeving: bevoegdheid
Het huishoudelijk reglement bepaalt in art. 37 dat elke wijziging in beslissingsbevoegdheid voorgelegd
moet worden aan de Raad voor Maatschappelijk Welzijn.
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Argumentatie
Het BCSD kan zijn beslissingsbevoegdheid over individuele hulpvragen delegeren naar de
hoofdmaatschappelijk werker.
Er bestaan drie verschillende beslissingniveaus.
Een eerste niveau betreft een voorstel dat bij volmacht door de hoofdmaatschappelijk werker wordt
goedgekeurd of afgeschaft en later op het BCSD wordt bekrachtigd.
Het tweede niveau betreft een voorstel tot hulpverlening dat gedelegeerd is tot op het niveau van
raadslid. Het raadslid kan bijkomende informatie vragen over een gedelegeerde vraag aan de
hoofdmaatschappelijk werker. Indien het beslissingsvoorstel gewijzigd wordt, moet dit worden
doorverwezen naar het BCSD.
Het derde beslissingsniveau betreft een goedkeuring door het BCSD.
Elke wijziging in beslissingsbevoegdheid dient voorgelegd te worden aan de Raad voor
Maatschappelijk Welzijn en worden opgenomen in het vademecum.
Financiële gevolgen
Nee

Besluit
Artikel 1
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn beslist dat het beslissingsniveau voor de aankoop van kledij
voor residenten in een woonzorgcentrum (maximum 300 euro per jaar), het verlenen van een
huurwaarborg (OCMW borgstelling) tot maximum 1.500 euro, het toekennen van een uitzonderlijke
financiële bijstand in leen bij het verlaten van een opvanginitiatief van Fedasil of een LOI na erkenning
politiek vluchteling of subsidiaire bescherming wordt gewijzigd naar hoofdmaatschappelijk werker
OCMW Antwerpen voert uit:
Departement
Actie
BZ/ juridische dienst aanpassing vademecum

Timing
na beslissing Raad voor Maatschappelijk Welzijn

De dienst bezorgt een kopie van dit besluit aan:
Aantal kopieën

Aan wie

Verwachte actie

Artikel 2
Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
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