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Voorwerp

Noodfonds COVID-19: goedkeuring schoolpremie

In openbare vergadering
Bevoegdheid en juridische grond
Artikel 162 van de grondwet.
Artikel 40 van het Decreet over het Lokaal bestuur van 22 december 2017.
Artikels 326 tot en met 341 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december
2017 betreffende het bestuurlijk toezicht.
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Beslissing van de gemeenteraad van 18 juni 2020 betreffende het aanleggen van een
noodfonds COVID-19.
Beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen van 27 oktober 2020
betreffende de akkoordverklaring met de voorstellen van de werkgroep coronafonds
opvang en onderwijs
Feiten, context en argumentatie
Vanuit de werkgroep 'coronafonds opvang en onderwijs' komt o.a. het voorstel om een
eenmalige premie te voorzien aan kwetsbare gezinnen met schoolgaande kinderen.
De coronacrisis zorgt ervoor dat koopkracht voor heel wat gezinnen daalt. Daarenboven
stijgen door Corona ook heel wat schoolgerelateerde kosten. Zo hebben heel wat
secundaire scholieren een zwaarder internetabonnement nodig, of stijgen de
opvangkosten voor heel wat gezinnen aangezien opvang door oma's en opa's afgeraden
wordt. Vanuit het Sociaal Huis probeert men dit bij de meest kwetsbare gezinnen op te
vangen, maar de gekende doelgroep is relatief gezien beperkt. In die optiek stelde de
werkgroep voor om een eenmalige schoolpremie te voorzien voor kwetsbare gezinnen
om deze extra kosten op te vangen.
Deze premie zou bestaan uit een eenmalig bedrag van
45€ voor het kleuter, 90€ voor het lager onderwijs en 125€ voor het secundair onderwijs
en hogescholen/universiteiten.
Kwetsbare gezinnen worden als volgt omschreven:
• Je kind heeft recht op verhoogde tegemoetkoming in de ziekteverzekering.
• OF je gezin is in budgetbeheer met schuld of collectieve schuldenregeling.
• OF je ontving de COVID-19-toeslag via het groeipakket.
EN
• Je kind is gedomicilieerd in Kuurne.
In Kuurne heeft 16% van de inwoners een verhoogde tegemoetkoming. Tussen de 0 en
de 24 jaar is dit 12,3%. Een verdere opsplitsing per leeftijd is er niet. We hanteren dus
het % van 12,3% in onze simulatie.
In Kuurne gaat het dan naar schatting over 90 kleuters, 116 lagere schoolkinderen en
108 kinderen uit het secundair onderwijs die aan de voorwaarden voldoen.
Ervaring leert dat - ondanks alle communicatie - slechts een beperkt % van de
gerechtigden ook effectief zijn of haar recht uitput. In onze simulatie gaan we er van uit
dat 40% van de rechthebbenden de premie effectief aanvraagt. We schatten de impact
dan op 11.500€.
De maatregel zou via het netwerk van het Sociaal huis, lagere scholen, social media, info
Kuurne en een advertentie in 'Het Ezelke' bekend gemaakt worden.
De premie zal via de welzijnsdienst behandeld worden. We moedigen mensen zoveel als
mogelijk aan om de premie online aan te vragen met bewijs van verhoogde
tegemoetkoming, schuldhulpverlening of covid-toeslag. Voor +18-jarigen wordt ook een
inschrijvingsbewijs van school gevraagd.
Financiële impact
Geschat op 11.500€. Dit bedrag is nog beschikbaar binnen het coronafonds en zal in de
aanpassing van het meerjarenplan overgezet worden van 2020 naar 2021.
Publieke stemming
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
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Artikel 1
Het reglement in bijlage wordt goedgekeurd.
Artikel 2
Het reglement treedt in werking op 01.01.2021 en is van kracht tot en met 30.06.2021.
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