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Beknopte samenvatting
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn keurde de herziening van de tarieven om in te stappen in het project onbetaalde
schoolrekeningen van het OCMW Antwerpen in zitting van 26 juni 2014 goed.
Omdat blijkt dat de (verminderde) tarieven voor veel scholen een financiële drempel blijft om in te stappen in het project
wordt voorgesteld niet langer een kostprijs aan te rekenen.

Motivering
Gekoppelde besluiten
2014_RMW_00363 - Project onbetaalde schoolrekeningen - Uitrol naar andere onderwijsnetten Herziening tarieven - MCOM_20140527 - RMW_20140626 - Goedkeuring
Aanleiding en context
In de meerjarenplanning van 2014-2019 van OCMW Antwerpen wordt verder ingezet op de
bevordering van maatschappelijke participatie van kwetsbare doelgroepen en op de bestrijding van
kinderarmoede. De uitrol van het project onbetaalde schoolrekeningen in alle onderwijsnetten wordt
vooropgesteld.
1. Stedelijk onderwijs
In 2011 startte de samenwerking met het stedelijk onderwijs (AGSO). In de
samenwerkingsovereenkomst werd vastgelegd dat er een vergoeding betaald wordt voor de prestaties
van de maatschappelijk werkers. Bij AGSO worden deze prestaties betaald via een globaal budget en
worden deze niet doorgerekend aan de scholen. De aanrekening van de kosten heeft geen impact op de
instroom van dossiers.
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Financiële stand van zaken onbetaalde schoolrekeningen AGSO:
gezinnen bezocht
door X-stra!

recuperatie schulden door
AGSO

kostprijs AGSO

schooljaar 2011-2012

115

9 948,29

10 746,63

schooljaar 2012-2013

117

8 486,00

13 064,64

schooljaar 2013-2014

119

9 333,00

13 273,45

totaal

351

27 767,29

37 084,72

In de derde kolom staan de bedragen die AGSO recupereerde bij gezinnen na interventie door X-stra!,
in de laatste kolom het bedrag dat AGSO aan het OCMW betaalde voor deze dienstverlening.
De interventies van X-stra! hebben voor een aantal gezinnen geleid tot een volledige of gedeeltelijke
kwijtschelding van de schulden (bijvoorbeeld omdat het gezin geen inkomen of een te beperkt inkomen
heeft). Dit is niet opgenomen in bovenstaand overzicht.
De kostprijs voor AGSO ligt hoger dan het bedrag dat gerecupereerd wordt bij de gezinnen (9.317,43
euro). Er wordt gefocust op het basisonderwijs. Dit met als doel zo vroeg mogelijk in te grijpen. De
schoolfacturen zijn hier kleiner dan in het secundair onderwijs. Daarnaast selecteert AGSO bewust
gezinnen die moeilijk bereikbaar zijn en waarvan vermoed wordt dat ze kansarm zijn en om die reden
de rekeningen niet kunnen betalen.
2. Gemeenschapsonderwijs
Van bij de start van de samenwerking met het gemeenschapsonderwijs (GO) bleek de (zelfs verlaagde)
kostprijs een moeilijk gegeven. De Algemeen Directeur SGR 1 (Antigon) uitte zijn bezorgdheid over de
kostprijs omdat de werkingskosten van de scholen beperkt zijn. Antigon oordeelt dat de aangerekende
kosten maakt dat minder kan geïnvesteerd worden in de kwaliteit van het onderwijs. Anders dan bij het
stedelijk onderwijs moeten in het gemeenschapsonderwijs de kosten gedragen worden door de
individuele scholen.
X-Stra! startte in september 2014, zoals voorzien, met de samenwerking met basisschool De Pijl – 2060
Antwerpen.
Basisschool De Trampoline, 2100 Deurne, waar de start voorzien was in oktober 2014, vroeg
aanvankelijk bedenktijd en meldde in november 2014 dat zij momenteel niet kunnen instappen door de
budgettair onzekere situatie van de school.
De directeur basisonderwijs Antigon, acht het niet aangewezen de andere geplande scholen te
contacteren. De huidige onduidelijkheid over hun financiële situatie maakt het voor de scholen
onmogelijk beslissingen te nemen die het budget verzwaren.
3. Vrij onderwijs
Eind 2014 werden de Antwerpse scholen uit het vrije net schriftelijk geïnformeerd over het aanbod van

OCMW Antwerpen

2/5

Lange Gasthuisstraat 33 - 2000 Antwerpen

X-stra! en uitgenodigd om een afspraak te maken voor een prospectiebezoek.
1. 27 scholen maakten een afspraak. Tot dusver vond in 8 scholen een prospectiegesprek plaats.
Resultaat:
2 scholen willen instappen;
1 school aarzelt omwille van de kostprijs;
3 scholen willen niet instappen omwille van de kostprijs;
1 school wou vooral informatie maar wil voorlopig geen concrete afspraken maken (reden niet
gespecifieerd);
1 school vraagt een nieuw overleg omdat ze zich onvoldoende voorbereid hadden op het gesprek.
Argumentatie
Het enthousiasme binnen de verschillende onderwijsnetten om samen te werken is groot en het geloof
in de meerwaarde van het project staat niet ter discussie.
Het gemeenschapsonderwijs en het vrij onderwijs geven echter aan dat de financiële bijdrage die wordt
gevraagd - zonder 100% garantie op het puur financiële rendement - een grote barrière vormt om in te
stappen.
Het stedelijk onderwijs waar nu al wordt mee samengewerkt, financiert deze kost vanuit een centrale
kostenplaats en belast hiermee de scholen niet. De andere netten zijn anders gestructureerd en de
financiële bijdrage moet uit de werkingsmiddelen van de lokale scholen zelf komen. Dit blijkt voor veel
scholen niet haalbaar.
OCMW Antwerpen stelt ter bestrijding van kinderarmoede de uitrol van het project onbetaalde
schoolrekeningen voorop. Om de financiële drempel voor scholen weg te werken is het aangewezen
niet langer een kostprijs aan te rekenen aan de scholen.
Financiële gevolgen
Ja

Besluit
Artikel 1
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn beslist niet langer een kostprijs aan te rekenen aan scholen die
instappen in het project onbetaalde schoolrekeningen.
OCMW Antwerpen voert uit:
Departement Actie
MI
Integreren besluitvorming in de nieuwe SLA's met
onderwijsnetten.
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Timing
ten laatste september
2015

Lange Gasthuisstraat 33 - 2000 Antwerpen

De dienst bezorgt een kopie van dit besluit aan:
Aantal kopieën
Stad - samen leven

Aan wie
Bruno Fiesack

Verwachte actie
ter kennisgeving

Artikel 2
Boekhoudkundige verwerking:
Bedrag kosten

Bedrag opbrengsten

Subsidies
Bedrag:
Wie keert
subsidie(s) uit:
Rekeningen
Profit center:
Grootboekrekening:
Kostenplaats:
Projectnummer
(voor
investeringen):
Budget
Is voorzien in
budget:

Geen meerkost als extra aanvragen gedaan kunnen worden binnen het huidige
personeelskader.
Effect op de opbrengsten onbekend gezien het onduidelijk is wat
hoeveelheidseffect (stijgende hoeveelheid aanvragen sociaal onderzoek) in
vergelijking met prijseffect (dalende prijs aanvragen sociaal onderzoek) voor
gevolg zal hebben.

Budgetpositie:
Budgetplaats:
Budgetbedrag:
Akkoord voor uitvoering door de financial controller
Naam:
Paragraaf:
Uitvoerder order
Naam:
Financiële weerslag:
Omschrijving
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Profitcenter

Kostenplaats
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Bijlagen
1. Bijlage bij dit besluit:20140626_RMW_proj_onbetaalde_schoolrekeningen.pdf
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