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Beknopte samenvatting
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn neemt kennis van het feit dat de huidige tarieven een financiële drempel vormen
voor de scholen van andere netten om in te stappen in het project onbetaalde schoolrekeningen van het OCMW
Antwerpen.
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn keurt goed dat voor nieuwe samenwerkingsovereenkomsten met
alle onderwijsnetten de tarieven conform de geldende tarieven voor sociale onderzoeken in het kader van het
spreidingsplan voor asielzoekers worden gehanteerd, en dit met ingang van september 2014.
Het betreft volgende bedragen:
37,18 EUR per sociaal onderzoek indien twee vergeefse huisbezoeken werden verricht;
61,97 EUR per sociaal onderzoek indien één huisbezoek resulteert in een verslag;
74,37 EUR per sociaal onderzoek indien twee huisbezoeken vereist zijn voor het opstellen van een verslag.

Motivering
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.
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Ondertussen zijn verscheidene prospecties gebeurd en werd het project voorgesteld op het vast
bureau van de onderwijsraad en op de directiecomités van diverse scholengemeenschappen en
onderwijsnetten.
Het enthousiasme om samen te werken is groot en het geloof in de meerwaarde van het project staat
niet ter discussie. De onderwijsnetten geven echter aan dat de financiële bijdrage die wordt gevraagd
- zonder 100% garantie op het puur financiële rendement - een enorme barrière vormt om in te
stappen.
Het stedelijk onderwijs waar nu al wordt mee samengewerkt, financieert 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 schaarse werkingsmiddelen van de lokale scholen zelf komen.
Dit is voor vele scholen niet haalbaar.

Argumentatie
Huidige werkwijze:
Voor de vergoeding van prestaties wordt een onderscheid gemaakt tussen 3 categorieën, namelijk:
a. Voor het contacteren van gezinnen waarvan bekend is dat ze een actief OCMW-dossier hebben,
rekent OCMW Antwerpen geen kosten aan.
b. Voor gezinnen die niet thuis aangetroffen kunnen worden en gezinnen die geen medewerking
verlenen wordt een tijdsinvestering van 1 uur gerekend. Indien een gezin bij een eerste
aangekondigd huisbezoek niet thuis aangetroffen kan worden, wordt een tweede huisbezoek
afgelegd.
c. Voor gezinnen die niet gekend zijn en waarbij een diepgaand sociaal onderzoek wordt
uitgevoerd dat uitmondt in een advies, vraagt OCMW Antwerpen een vergoeding voor 5
gepresteerde werkuren. Dit onderzoek impliceert het afleggen van 1 of 2 huisbezoeken, een analyse
van de financiële en sociale situatie van de gezinnen, eventuele contactname met derden, het
opzetten van een begeleiding of doorverwijzing indien nodig, het formuleren van een advies, …
De vergoeding voor geleverde prestaties van een maatschappelijk werker bedraagt momenteel 38,98
euro per gepresteerd uur (gemiddelde loonkost inclusief administratieve kost en verplaatsingstijd,
jaarlijkse indexering). Door het feit dat de gezinnen die worden bezocht in hoofdzaak een
multiprobleemprofiel hebben, wordt bijna systematisch 5 uren besteed per gezin.
Dit betekent vandaag voor de scholen een kost van 194,90 euro per dossier. Een incassodossier bij
de rechtbank kost circa 250 euro mits een grotere garantie op inning. Het spanningsveld tussen deze
tarieven is klein.
Indien we scholen willen sensibiliseren en stimuleren om op een sociaal verantwoorde manier om te
gaan met openstaande schoolrekeningen, is het aangewezen om drempels tot samenwerking aan te
pakken.
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Om de financiële drempel tot instap in het project te verlagen, wordt voorgesteld een lager tarief te
hanteren. Voorstel is om de geldende tarieven voor sociale onderzoeken in het kader van het
spreidingsplan voor asielzoekers te hanteren, en dit voor de nieuwe samenwerkingsovereenkomsten
met alle onderwijsnetten met ingang van september 2014. Dit is ook het tarief dat OCMW's hanteren
voor sociale onderzoeken voor andere OCMW's.
De bedragen:
37,18 EUR per sociaal onderzoek indien twee vergeefse huisbezoeken werden verricht;
61,97 EUR per sociaal onderzoek indien één huisbezoek resulteert in een verslag;
74,37 EUR per sociaal onderzoek indien twee huisbezoeken vereist zijn voor het opstellen van
een verslag.
Financiële gevolgen
Ja
Algemene financiële opmerkingen
Het betreft een vermindering van de inkomsten via de SLA met de onderwijsnetten. Onderstaande
bedragen (inkomsten) hebben betrekking op volgende periodes:

1/9/2011 – 15/01/2012 = 4.120,63 euro
16/01/2012 – 01/07/2012 = 6.626 euro
01/09/2012 – 28/02/2013 = 5.970,40 euro
01/09/2013 – 31/12/2013 = 3.820,80 euro

Strategisch kader
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Dit besluit past in de realisatie van:
Doelstellingen:
FD - 1HHM01 - Sociale grondrechten en armoede

Adviezen
Lokaal Overlegplatform basis Antwerpen
Advies:
Gunstig
Het Lokaal Overleg Platform (LOP) basis Antwerpen meldt in een
schrijven van 12 mei 2014 dat onderwijsnetten willen instappen in het
project onbetaalde schoolrekeningen doch dat de hoge kostprijs hen
hiervan weerhoudt. Het LOP geeft aan dat, indien de kostprijs redelijker
Motivering:
wordt gemaakt, dit voor de verschillende onderwijsnetten haalbaarder
wordt. Het LOP is van mening dat, indien alle onderwijsnetten zouden
instappen in het project onbetaalde schoolrekeningen, dit een stap
vooruit zou zijn in de armoedebestrijding en gelijke kansen.

Besluit
Artikel 1
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn keurt goed dat in de nieuwe samenwerkingsovereenkomsten
in het kader van het project onbetaalde schoolrekeningen, voor alle onderwijsnetten
de tarieven conform de geldende tarieven voor sociale onderzoeken in het kader van het
spreidingsplan voor asielzoekers worden gehanteerd, en dit met ingang van september 2014.

OCMW Antwerpen voert uit:
Departement
maatschappelijke integratie en
ontplooiing - stafdienst

Actie
Opnemen besluitvorming in de nieuwe
SLA's met onderwijsnetten.

Timing
ten laatste
september 2014

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

Aan wie
Jef Cas - diensthoofd X-stra!

Verwachte actie

Artikel 2
Boekhoudkundige verwerking:
Bedrag kosten

Bedrag opbrengsten

Subsidies
Bedrag:
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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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