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UITTREKSEL 
Raad voor maatschappelijk welzijn 
 
• datum zitting • agendapunt nr. 

14/12/2020 Openbare vergadering 2 

 
• Aanwezig 

Jef Vissers, voorzitter 
Marc Van Aperen, burgemeester 
Michel Jansen, Arnold Wittenberg, Roger Van Aperen, Faye Van Impe en Piet Van Bavel,
 schepenen 
Jos Martens, Mai Sterkens, Marc Haseldonckx, Ward Baets, Tinne Rombouts, Fons Jacobs, Jos 
Matthé, Hilde Vermeiren, Ann Fockaert, Marcel Verschueren, Dimitri Van Pelt, Joël Adams, 
Maarten Leemans, Ann Tilburgs, Ans Lochten, Ilse Verachtert en Koen Van Leuven, raadsleden 
 
• Verontschuldigd 

Katrien Brosens, schepen 
Herman Snoeys en Gert Van den Bogaert, raadsleden 
 

Goedkeuring reglement inzake de aankoop van (tweedehands)laptop voor kwetsbare 
jongeren en/of volwassenen met de federale covid middelen. 

 
MOTIVERING 
 
Voorgeschiedenis en aanleiding 
 
De sociale dienst stelt vast dat: 

• gezien de Covid pandemie het afstandsonderwijs meer en meer ingeburgerd wordt; 
• een heel aantal gezinnen niet beschikken over een pc of laptop alsook niet over de 

financiële middelen om deze aan te kopen. 
 
De Covid middelen die de federale overheid ter beschikking stelt, kunnen gebruikt worden voor het 
verlenen van hulp voor digitale ondersteuning met het oog op het bevorderen van het online 
opstarten van procedures, sociale contacten en onderwijsondersteuning. Dit omvat ook de 
aankoop van computer, laptop of tablet. 
 
De sociale dienst heeft een reglement uitgewerkt waarbij twee vormen van een toelage mogelijk 
zijn: 

• aankoop van tweedehands laptops via OCMW Hoogstraten, het aankoopbedrag bedraagt 
245,00 EUR incl btw 

• een financiële tussenkomst in de aankoop van een laptop ten bedrage van 245,00 EUR na 
voorleggen van de aankoopfactuur. 

  
Volgende gerechtigden komen in aanmerking: 

• jongeren tussen 12 en 25 jaar 
◦ van gezin met een verhoogde tegemoetkoming; 
◦ van gezin onder budgetbeheer met schuldenlast of collectieve schuldbemiddeling; 
◦ van gezin die onder begeleiding staat van het Comité Bijzondere jeugdzorg; 

• volwassene die recht heeft op verhoogde tegemoetkoming en een cursus volgt in een 
centrum voor volwassenonderwijs of bij open school en door de corona-maatregelen moet 
overstappen op online lessen  
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De laptops worden aangekocht bij de firma FTC Pgeneration bv te Deurne. Er wordt voor elke 
aankoop een aparte factuur voorzien op naam van de cliënt gezien dit een vereiste is voor de 
besteding van de subsidiemiddelen. 
 
Er is een bevraging gedaan bij Web vzw, Selexion Lauryssen, Geronica en Accel Computer 
Service nv. 
 
Juridische grond 
 

• Artikel 77 en 78 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017. 
• Koninklijk besluit van 3 juli 2020 tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 mei 2020 

houdende het invoeren van een subsidie “Covid-19” voor de doelgroep van de openbare 
centra voor maatschappelijk welzijn 

 
Argumentatie 
 
We vinden het belangrijk dat kinderen van kwetsbare gezinnen alsook anderstaligen die een 
cursus volgen in een centrum voor volwassenonderwijs of bij open school ook via digitale weg 
lessen kunnen volgen en/of opdrachten kunnen uitvoeren.  
 
We willen vermijden dat kinderen door deze crisis een leerachterstand oplopen omdat ze niet 
beschikken over de nodige middelen. 
 
Indien men aan de voorwaarden omschreven in het reglement voldoet, kan men een aanvraag 
doen bij de sociale dienst voor een tussenkomst.  
 
BELEIDS- EN FINANCIELE INFORMATIE 
 
Dit betreft een federale subsidie die besteed kan worden van 13/05/2020 tem 31/12/2021. 
 
Valt onder actie "We organiseren sociale dienstverlening" van het meerjarenplan, met 
actienummer: "2/1/3/1", beleidsitem: "sociale bijstand" met nummer 900-00 
 

• onder algemeen rekeningnummer "64810110- toelage COVID-19 algemene steun” is een 
budget ten bedrage van 58.784,00 EUR voorzien voor 2020. 

 
Momenteel is hier reeds  5.486,67 EUR van besteed. 

 
• onder algemeen rekeningnummer "74081110 subsidies COVID-19" is een budget ten 

bedrage van 77.010,31 EUR voorzien voor 2020. 
 

Op deze algemene rekening komen naast de algemene steun COVID 19 ook de subsidie 
voor ondersteuning voedselhulp en subsidie tijdelijke premie LL gerechtigden binnen. 

 
De financieel directeur heeft op 20 november 2020 een visum verleend. 
 
BESPREKING 
 
Gemeenteraadslid Dimitri Van Pelt maakt duidelijk dat de fractie Anders zich perfect vindt in dit 
voorstel, maar zoals de collega tijdens het bijzonder comité van de sociale dienst reeds aanhaalde 
zullen heel wat kinderen niet veel kunnen doen met deze laptop wanneer er thuis geen 
internetaansluiting voor handen is. Het lijkt voor raadslid Dimitri Van Pelt dan ook 
belangrijk om deze gezinnen tevens te ondersteunen (praktisch en financieel) en daar 
een internetverbinding te voorzien, zoniet is het toekennen van een laptop weinig 
zinvol. Het raadslid stelt voor dat het OCMW bij de families waar nog geen internet is, er voor 
zorgt, en dit zeker tijdens de covid periode, dat de laptop optimaal gebruikt kan worden 
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door een internetaansluiting te voorzien. Hij verwacht hier van het OCMW een 
logistieke, maar tevens ook een financiële ondersteuning tot het einde van het lopende 
schooljaar. 
 
Raadslid Ilse Verachtert is ook voorstander van dit voorstel. In de eerste lockdown-periode in 
maart werd er al ingezet op het voorzien van laptops voor scholen. Het raadslid vraagt zich 
daarom af of er nog steeds behoefte is aan deze actie. Kan er door het college een inidicatie 
worden gegeven over de omvang van dit probleem? En waarom wordt deze actie niet voorzien 
voor lagere schoolkinderen maar enkel voor +12 jarigen en volwassenen? Daarnaast sluit raadslid 
Ilse Verachtert zich ook aan bij de vraag om ook een internetverbinding te voorzien, zoals raadslid 
Dimitri Van Pelt voorstelt. Raadslid Ilse Verachtert vraagt zich af of de laptops ook effectief 
gebruiksklaar zijn en of hier de nodige software op staat? Ze weet dat sommige jongeren heel 
specifieke software nodig hebben voor hun opleiding, kan de laptop daar ook mee uitgerust 
worden? En tenslotte vraagt ze zich af of men ergens terecht kan als er zich een technisch 
probleem stelt? 
 
Schepen Faye Van Impe weet dat nog steeds de actie Telenet Wifree loopt, waarbij zowel 
OCMW's als scholen een dergelijke voucher kunnen aanvragen. Maar moest dit in een specifieke 
persoonlijke situatie toch een probleem vormen dan kan dit nog aan het bijzonder comité worden 
voorgelegd met de vraag voor een tegemoetkoming. Telenet is momenteel ook bezig met een 
proefproject in Mechelen inzake internet voor een kwetsbare doelgroep. De sociale dienst heeft in 
kaart gebracht wie er gebruik zou kunnen maken van dit reglement, om het budgettair binnen de 
perken te houden wordt er vooral ingezet op de doelgroep die het het meest nodig heeft. En dat 
zijn de +12 jarigen. De vraag naar heel specifieke software zou kunnen nagevraagd worden bij 
onze secundaire scholen om te weten hoe ze dit nu aan hun scholieren verstrekken. 
  
Raadslid Dimitri Van Pelt wist dat de vouchers van Telenet verdeeld worden via de scholen, maar 
volgens hem kan dit niet via het OCMW. En kan je hier als particulier wel gebruik van maken als je 
bij een andere provider bent aangesloten voor televisie? 
 
Schepen Faye Van Impe antwoordt dat het haar nog niet ter oren is gekomen dat de voucher van 
Telenet niet verenigbaar zou zijn met andere providers. 
 
Raadslid Maarten Leemans bevestigt dat als er een ander Telenet-netwerk in de buurt aanwezig is 
dat er dan via die weg kan ingelogd worden. 
 
Gemeenteraadslid Ilse Verachtert herhaalt haar vraag hoeveel aanvragen er hiervoor verwacht 
worden. Ze doet ook de suggestie om laptops met specifieke software via de scholen aan te 
kopen. Kan er dan ook een tussenkomst gevraagd worden? 
 
Schepen Faye Van Impe kan het aantal mogelijke aanvragen vooraf niet inschatten. Ze bevestigt 
dat er in het reglement niet gespecifieerd wordt van waar de factuur mag of moet komen, dat zou 
inderdaad dus ook vanuit een school kunnen komen. 
 
BESLUIT 
 
Bij 24 ja stemmen (Marc Van Aperen, Michel Jansen, Arnold Wittenberg, Roger Van Aperen, Faye 
Van Impe, Piet Van Bavel, Jos Martens, Mai Sterkens, Marc Haseldonckx, Ward Baets, Tinne 
Rombouts, Fons Jacobs, Jos Matthé, Hilde Vermeiren, Ann Fockaert, Marcel Verschueren, Dimitri 
Van Pelt, Jef Vissers, Joël Adams, Maarten Leemans, Ann Tilburgs, Ans Lochten, Ilse Verachtert 
en Koen Van Leuven) 
Enig artikel: 
De raad voor maatschappelijk welzijn keurt het bijgevoegde reglement betreffende de toekenning 
van een toelage voor een aankoop van een laptop goed. 
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Joke Verschueren 
algemeen directeur 

Jef Vissers 
voorzitter 

Voor éénsluidend uittreksel, 
Hoogstraten, 22/12/2020 

   
 
 
 

Joke Verschueren Jef Vissers 
algemeen directeur voorzitter ocmw-raad 
 


