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Beknopte samenvatting
De omschakeling van PAX Superette naar een logistiek centrum biedt mogelijkheden om de vrijgekomen budgetten op
een andere manier aan te wenden, ten voordele van de doelgroep.
Deze budgetten kunnen onder de vorm van voedselcheques gebruikt worden om de hulpverlening aan klanten met een
schuldenproblematiek te optimaliseren en klanten te stimuleren hun situatie aan te pakken.
De verleende voedselcheques volgen de gemaakte en goedgekeurde afspraken zoals bepaald door de Raad voor
Maatschappelijk Welzijn op 27 november 2014.

Motivering
Gekoppelde besluiten
2014_RMW_00714 - Optimalisatie hulpverlening - Verlenen van voedselcheques MCOM_20141118_RMW_20141127 - Goedkeuring
Aanleiding en context
Conform nota MCOM_20150303 - RMW_20150402, wordt PAX superette omgebouwd tot een
logistiek centrum van (EU)voedsel - verdeling via de sociale centra.
Het budget van circa 60.000 euro, voorzien voor de aankoop van producten voor de superette, komt
vrij. Dit biedt opportuniteiten om de voornaamste doelgroep (gebruikers van PAX) extra te
ondersteunen en te stimuleren hulpverlening te aanvaarden en vol te houden.
De gebruikers van superette PAX (en andere sociale kruideniers) zijn voornamelijk mensen met een
zeer beperkt budget.
In de praktijk blijken veel mensen structureel afhankelijk te zijn en te blijven van voedselbedelingen
en aankopen in sociale kruideniers.
Naast het beperkt inkomen zijn het vooral schulden die zorgen dat het maandelijks budget voor de
aankoop van voeding ontoereikend is.
In december 2014 werd het systeem van voedselcheques geïntroduceerd binnen onze hulpverlening.
Via deze vorm van financiële hulpverlening kunnen klanten gebruik maken van een uitgebreid
gamma van voeding, naar eigen keuze. Dit werkt niet stigmatiserend en geeft meer mogelijkheden
om -op maat en vaak goedkoper- in voeding te voorzien (bakker, slager, warenhuis,
buurtrestaurant,...).
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Het vrijgekomen budget van PAX kan onder de vorm van voedselcheques ten goede komen aan de
klanten en bijhorende hulpverlening.

Argumentatie
Binnen het OCMW wordt een stijging van schuldenproblematieken en de vraag naar hulpverlening
vastgesteld.
Schuldhulpverlening is een ingrijpende vorm van hulpverlening. De opstart van schuldhulpverlening
verloopt zelden of nooit vlot. Het volledige inkomen is meestal al opgebruikt en deurwaarders
eisen onmiddellijke betaling. De stap naar schuldhulpverlening wordt veelal gezet als het te laat
is. Veel klanten haken af in de opstartfase van schuldhulpverlening.
Door een extra budget te voorzien in de opstartfase kunnen klanten overtuigd worden door te zetten
en wordt extra ademruimte gecreëerd.
Concreet: klanten in schuldhulpverlening (schuldbemiddeling, budgetbeheer, collectieve
schuldenregeling en energiecel) kunnen, op basis van een sociaal-financieel onderzoek en indien het
minimale leefgeld niet gewaarborgd kan worden, gedurende maximaal 3 maanden een minimaal
leefgeld ontvangen onder de vorm van voedselcheques (8 euro/dag voor een volwassene en een
kind boven 12 jaar, 5 euro/ dag voor een kind onder 12 jaar).
Op deze manier wordt de opstartfase schuldhulpverlening geoptimaliseerd en ontstaat ruimte om
realistische afbetalingsplannen op te maken en voldoende leefgeld te voorzien.
Conform de regelgeving rond voedselcheques dient er steeds een verslag in e-Vita gemaakt te
worden waardoor controle en opvolging mogelijk is.
OCMW Antwerpen zet volop in op preventie, sensibilisering en nazorg. Zo werd de cursus
'Schuldenvrij, daar blijf ik bij' opgestart.Op jaarbasis worden 2 groepen begeleid in telkens 8 sessies
met een bereik van 17 deelnemers per groep.
Niet elke klant is overtuigd om deze cursus te volgen of haakt vroegtijdig af. Als stimulans voorzien
we per gevolgde sessie een voedselcheque van 8 euro. Klanten die heel het traject hebben afgelegd
ontvangen bijgevolg 64 euro aan voedselcheques.
Financiële gevolgen
Ja
Algemene financiële opmerkingen
Budgetwijziging (exploitatiebudget PAX/sociale superette) ten bedrage van ca. 60.000 euro naar
MI.
Budgetneutraal
Maximale jaarlijkse besteding van 60.000 euro - budget wordt strikt opgevolgd
Voor 2015 nog een budget van ca. 30.000 euro

Besluit
Artikel 1
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn beslist om het vrijgekomen budget van PAX superette onder
de vorm van voedselcheques te gebruiken. Doelgroep zijn klanten die in de
opstartfase schuldhulpverlening zitten en waarbij het minimale leefgeld niet gewaarborgd kan
worden.
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Artikel 2
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn beslist om het vrijgekomen budget van PAX superette onder
de vorm van voedselcheques te gebruiken. Doelgroep zijn klanten die de cursus 'schuldenvrij, daar
blijf ik bij' volgen en als aanmoediging 1 voedselcheque per gevolgde sessie ontvangen.
Artikel 3
OCMW Antwerpen voert uit:
Departement
Maatschappelijke
integratie en ontplooiing
Maatschappelijke
integratie en ontplooiing

Actie
Uitwerking systeem van voedselcheques
binnen schuldhulpverlening
Communicatie naar alle betrokken
diensten/medewerkers

Timing
Na goedkeuring Raad voor
Maatschappelijk Welzijn
Na goedkeuring Raad voor
Maatschappelijk Welzijn

Artikel 4
Boekhoudkundige verwerking:
Bedrag kosten
max 60.000,00
Subsidies
Bedrag:
Wie keert subsidie(s) uit:
Rekeningen
Profit center:
Grootboekrekening:
Kostenplaats:
Projectnummer

Bedrag opbrengsten
/
/
/
4007
6482103130 Warme maaltijden en voedselcheques
40717xxx afhankelijk van het SC
/

(voor investeringen):
Budget
Is voorzien in budget:
Bij de BW2015 wordt het budget verplaatst
Budgetpositie:
648212
Budgetplaats:
400717000 MI Coördinatie bijstand
Budgetbedrag:
Bij de BW2015 wordt het budget verplaatst
Akkoord voor uitvoering door de financial controller
Naam:
Visumdienst
Paragraaf:
/
Uitvoerder order
Naam:
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