Overzicht gemeentelijke premies
Eerstelijnszone Houtland en Polder
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Sociaal Huis/OCMW

Waarvoor kan je bij
ons terecht?

Wat kunnen wij je
bieden?

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Financiële problemen: inkomen, uitkeringen…
Vragen en informatie over premies en dienstverlening van andere overheden/instanties
Relationele en opvoedingsproblemen
Problemen met huisvesting
Jouw rechten als persoon
Vragen rond tewerkstelling
Levensvragen waar je geen raad mee weet...

▪ Advies en informatie over je rechten en plichten, en bemiddeling;
▪ Ondersteuning bij administratie;
▪ Financiële tussenkomst: leefloon, tussenkomst in huurwaarborg, medische hulp,
voorschotten op uitkeringen,…
▪ Materiële hulpverlening (pamperbank, voedselpakket…)
▪ Zoeken naar een oplossing omtrent huisvesting: crisisopvang, aanvragen sociale
huisvesting, bemiddelen bij huisvestingsproblemen,…
▪ Psychosociale hulp en begeleiding (eerstelijn), zonnodig gevolgd door een gerichte
doorverwijzing.
▪ Budgetbeheer en budgetbegeleiding
▪ Ondersteuning bij maatschappelijke integratie (Participatie en sociale activering, minder
mobielen centrales..)
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Gemeentelijke premies Torhout

Contactgegevens
-

Sociaal huis Torhout
Aartrijkestraat 11/A, 8820 Torhout
050 22 12 33
sociaal.huis@torhout.be

Gemeentelijke
tussenkomst bij
thuisverzorging van
gehandicapte
kinderen

Sociaal Huis
Voor de moeder of de persoon die de kinderbijslag ontvangt, die thuis de verzorging en
opvoeding opneemt van een zwaar gehandicapt kind (minstens 66% invaliditeit, tussen 1 - 25j).
€ 150 wanneer volledig thuis verzorgd - €125 wanneer schoolgaand - € 100 wanneer enkel
weekends thuis

Burgerzaken
Bij geboorte van een kind
€ 25 in de vorm van een Torhoutbon

Gemeentelijke
geboortepremie

Sociaal Huis

Gemeentelijke
tegemoetkoming
voor thuisverzorging

Verleent u langdurig en onbetaald extra zorg aan een zorgbehoevende persoon in uw
directe omgeving, dan bent u een mantelzorger. Als mantelzorger kan u een financiële
tegemoetkoming ontvangen.
€39/kwartaal
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Burgerzaken

Gemeentelijke
premie
voorhuwelijkssparen

U gaat trouwen en deed aan voorhuwelijkssparen bij een erkende mutualiteit of financiële
instelling.
€: 30% van het gespaarde bedrag bij de erkende dienst

Sociaal Huis
75% voor alle activiteiten en opleidingen georganiseerd door diensten die erkend zijn door
het Lokaal Bestuur

Gemeentelijke
premie voor verblijf
van gehandicapte
kinderen op een
kamp

Sociaal pasje

Sociaal Huis
U hebt minstens drie achtereenvolgende nachten verbleven in een vakantiekamp of in een
vakantiecentrum van een erkende sociale vereniging of van een ziekenfonds.
€: €: 25/jaar

Sociaal Huis
Vakantie georganiseerd door Vereniging voor nierdialyse patiënten.
Duur vakantie: minimum 4 dagen
€ 6,2/dag of maximum € 38/jaar
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Vakanties voor
nierdialyse
patiënten

Gemeentelijke premies Kortemark

Contactgegevens
-

Sociaal Huis Kortemark
Hospitaalstraat 29
051/57.55.73
sociaalhuis@kortemark.be

Sociaal Huis

Vrijetijdspas

Met de vrijetijdspas genieten inwoners, die het financieel moeilijker hebben van 80 %
korting op de deelnameprijs en lidgelden van heel wat culturele, sociale, jeugd- en
sportactiviteiten in Kortemark.
Als je aan de voorwaarden (inkomensgrens en eigendomsvoorwaarde) voldoet, wordt er
per gezinslid een persoonlijk pasje opgemaakt dat 1 jaar geldig is.

Sociaal Huis
Om de hoeveelheid restafval te verkleinen promoot de gemeente het gebruik van
herbruikbare luiers. Daar de aanschaf van herbruikbare luiers een hoge investering eist in één
keer ten opzichte van een gespreide investering voor wegwerpluiers, kent de gemeente vanaf
2003 een eenmalige premie toe van 100 euro per kind geboren. Dit moet aangevraagd
worden binnen de acht maanden na de geboorte.
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Herbruikbare luiers

Sociaal Huis

Gemeentelijke
geboortepremie

Naast de gewone geboortepremies, verleent de gemeente Kortemark een extra
geboortepremie in de vorm van een cadeaubon. Deze kan besteed worden in een GrootKortemarkse handelszaak naar keuze.
Deze bon blijft 1 jaar geldig vanaf de geboortedatum (adoptie) en kan, nadat u een uitnodiging
van de gemeente ontvangen hebt, afgehaald worden bij de dienst bevolking. De ouders
krijgen hier bovenop ook een FairTrade.
€40 eerste kind - €45 tweede kind - €50 derde en volgende kind

Sociaal Huis

Gemeentelijke
premie voor
mensen met
incontinentie

Een jaarlijkse tegemoetkoming in de kosten voor incontinentiemateriaal.
€ 26 per jaar

Kind en Gezin - OCMW
De aanvraag voor de eerste leeftijdsmelk verloopt steeds via Kind en Gezin.

Tussenkomst
eersteleeftijdsmelk

Deze dienst zal op basis van verschillende elementen (zoals het gezinsinkomen, opleiding
van de ouders, ontwikkeling van de kinderen in het gezin, arbeidssituatie van de ouders,
huisvesting en gezondheid) beslissen of een gezin recht kan hebben op deze tussenkomst.
Het gezin krijgt dan een doorverwijsformulier mee voor het OCMW. Het gezin moet dit
formulier met de gegevens van het inkomen en de uitgaven bezorgen aan het OCMW.
Het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst neemt een beslissing.

Sociaal huis
Premie voor de eigenaar of huurder zijn van een particulier gebouw met een publiek
karakter die een bijzondere inspanning levert om het gebouw toegankelijk te maken.
€: 25% van de investering met een maximum van 500 euro.
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Aanpassing
particuliere gebouwen
met een publiek
karakter

Sociaal Huis

Tussenkomst
vakantieverblijf

Info over voorwaarden en nodige documenten bij het Sociaal Huis.
Per nacht € 12,50 met een maximum van € 50,00 per vakantieverblijf.

OCMW
De thuiszorgpremie is een toelage die toegekend wordt door het OCMW aan een persoon die
een bejaarde verzorgt en/of helpt bij het verrichten van de dagelijkse (huishoudelijke) taken.
Info over voorwaarden en nodige documenten bij het Sociaal Huis.
- €50 per maand/per kwartaal toegekend. (Uitzondering als er drie of meer
rechthebbenden op hetzelfde adres gedomicilieerd zijn.)

Thuiszorgpremie

Sociaal Huis

Sociaalpedagogische
toelage

Een gemeentelijke toelage aan de persoon die thuis de verzorging en de opvoeding van een
kind met een beperking op zich neemt. Info over voorwaarden en nodige documenten bij het
Sociaal Huis.
- €150 voor kinderen en jongeren die in het weekend en verlofperiodes thuis worden verzorgd
- €175 voor kinderen die 1-4 volledige dag(en) in het internaat verblijven
- €200 voor kinderen en jongeren die iedere dag thuis worden verzorgd;
- €250 voor kinderen en jongeren die altijd thuis zijn.

Sociaal huis
Een premie voor het aanpassen van de woning ifv de fysieke toestand.
€:15% factuurbedrag met een maximum van 500 euro.
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Aanpassingspremie
woning bejaarden en
personen met een
handicap

De rechtenverkenner geeft u een online overzicht van sociale rechten
https://www.rechtenverkenner.be

Gemeentelijke premies Ichtegem

Contactgegevens
-

Sociaal huis Ichtegem
Koekelarestraat 2, 8480 Ichtegem
051 59 12 02
sociaalhuis@ichtegem.be

Sociaal Huis

Toelage
kortverblijf

Het Sociaal Huis van Ichtegem verleent een tussenkomst van 5 euro per dag (weduwen,
invaliden, gepensioneerden en wezen) of 3,75 euro per dag bij een verblijf van min. 4 dagen
tot max. 28 dagen.

Sociaal Huis
Familiehulp organiseert in de Westkerkestraat 42 in Eernegem een dagopvang voor ouderen
die zorg nodig hebben. De dagopvang is er voor alle thuiswonende zorgbehoevende
personen die beroep doen op een dienst voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg.

Tussenkomst
verblijf NOAH

Het Sociaal Huis voorziet een tussenkomst in het verblijf in het dagcentrum NOAH van 2,5
euro per volle dag met een maximum van 100 dagen per kalenderjaar. Wie voor het eerst
verblijft in NOAH na 1 juli heeft nog recht op 50 dagen van dit kalenderjaar.

Sociaal Huis

SociaalPedagogische
Toelage

SPT is een gemeentelijke toelage aan de persoon die thuis de verzorging en de opvoeding van
een kind met een beperking op zich neemt.
▪ 124 euro indien het gaat om een kind met een beperking dat gans het jaar door thuis verzorgd
en opgevoed wordt en dat geen school kan bezoeken.
▪ 100 euro indien het gaat om een kind met een beperking dat wel een school kan bezoeken
doch iedere dag op en af gaat en thuis de nacht doorbrengt.
▪ 75 euro indien het gaat om een kind met een beperking dat slechts tijdens de weekeinden en
gedurende de verlofperioden thuis wordt verzorgd en opgevoed.
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Sociaal Huis
De thuiszorgpremie is een toelage die toegekend wordt door het OCMW aan een persoon die
een bejaarde verzorgt en/of helpt bij het verrichten van de dagelijkse (huishoudelijke) taken.

Thuiszorgpremie

€ 25 per maand

Sociaal huis

Subsidie
Doe mee-bonnen

Doe mee-bonnen bieden aan zij die het wat moeilijker hebben de mogelijkheid om ook uit
hun kot te komen, letterlijk dan! Vanaf 2 januari 2012 kan iedereen die aan de voorwaarden
voldoet gratis 6 Doe mee-bonnen afhalen bij het Sociaal Huis. Elke bon is 5 euro waard. Met
de bonnen kunt u uw lidgeld of activiteit betalen van een Ichtegemse vereniging.
Activiteiten buiten Ichtegem komen ook in aanmerking. Betaal eerst zelf en breng een bewijs
van betaling binnen samen met de bon(nen). De activiteit moet minimum 5 euro kosten. Het
lidgeld van een seniorenvereniging komt niet in aanmerking.
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Gemeentelijke premies Gistel

Contactgegevens
-

Bruidstraat 1, 8470 Gistel
info.welzijn@gistel.be
05927 06 57
www.gistel.be

Sociaal Huis

Gratis
vuilniszakken

Gezinnen met drie kinderen ten laste op 1 januari hebben recht op één rol huisvuilzakken.
Ook stomapatiënten of personen met incontinentie die thuis verzorgd worden, krijgen
gratis twee rollen vuilniszakken. Ook wie aan thuisdialyse doet, heeft hier recht op. U
ontvangt de vuilniszakken nadat een arts het aanvraagformulier heeft ingevuld.
Erkende kinderdagverblijven, minicrèches of onthaalgezinnen hebben eveneens recht op
twee rollen vuilniszakken. Ze moeten samen met het aanvraagformulier een kopie van hun
erkenning voorleggen.

Sociaal Huis
Stad Gistel ondersteunt bewonersgroepen via de subsidie ‘Gistelen, in een warme buurt’. Deze
subsidie wordt toegekend voor acties die de leefbaarheid, het samenleven, de participatie en
betrokkenheid in de wijk te verbeteren.

Subsidie voor
bewoners
“Gistelen, in een
warme buurt”

Sociaal huis

Tussenkomst
voor G sport

Tussenkomst voor het organiseren van sportactiviteiten voor mensen met een beperking.
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Sociaal huis
Met de Vrijetijdspas krijg je 50% korting op lidgelden en activiteiten die georganiseerd worden
door de lokale sportverenigingen, jeugdorganisaties, het stadsbestuur en het Sociaal Huis. Het
pasje is persoonlijk en is één jaar geldig vanaf datum van uitgifte.

Vrijetijdspas

Sociaal Huis

Premie Footstep

Inwoners van Gistel die ouder zijn dan 65 jaar én die zelf niet meer kunnen instaan voor
kleine herstellings- of onderhoudswerken in en rond het huis, kunnen een klusje laten
uitvoeren door Footstep vzw, tenzij uitzondering via een medisch attest wordt toegestaan.
Mensen met een laag inkomen kunnen een thuiszorgpremie klusjes aanvragen.

Sociaal Huis
Er zijn private leveranciers die maaltijden aan huis brengen. Mensen met een laag inkomen
kunnen een tegemoetkoming krijgen in de maaltijdkost.

Premie maaltijden
aan huis

Sociaal huis

Gratis lidkaart
bibliotheek

Voor klanten met een laag inkomen.

Sociaal huis
De jeugdsportcheque is een geldig betaalmiddel voor inschrijvingen bij zomerkampen van
jeugdverenigingen, sportkampen, lidgelden van jeugd- en sportorganisaties en
vakantiespeelpleinen.
Ieder Gistels kind heeft recht op één cheque t.w.v. 5 euro.
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Sportcheque

Gemeentelijke premies Oudenburg

Contactgegevens
-

www.oudenburg.be
Stadhuis, Weststraat 24, 8460 Oudenburg
059 56 85 20

-

www.ocmw-oudenburg.be
OCMW, Ettelgemsestraat 20, 8460 Oudenburg

Stadhuis – dienst welzijn

Mantelzorgpremie

Een mantelzorger is een persoon die regelmatig zorg verleent aan een zorgbehoevende uit
zijn omgeving. De zorg wordt niet vanuit een hulpverlenend beroep of georganiseerd
vrijwilligerswerk aangeboden.

Stadhuis
Door de stad Oudenburg wordt een tussenkomst in de reiskosten van andersvaliden en
langdurige zieken verleend.
€: beperkt tot de werkelijke kostprijs met een maximum van 24,79 euro per persoon/per
jaar.

Tussenkomst
reiskosten
andersvaliden en
langdurige zieken

Stadhuis

Bijzondere toelage
voor gezinnen en
alleenstaanden met
een laag inkomen

Om van deze toelage te kunnen genieten mag het gezamenlijk belastbaar jaarlijks inkomen
van het gezin niet meer bedragen dan 17.855,56 euro. Dit bedrag wordt in voorkomend
geval verhoogd in functie van het aantal kinderen en personen met een handicap (van
tenminste 66%) ten laste (3.305,54 euro per persoon ten laste). Het gaat om bedragen die
jaarlijks geïndexeerd worden.
€: 29 euro.
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Stadhuis
De financiële tussenkomst is bedoeld voor de kosten gemaakt voor het vervoer van kinderen
en jongeren naar hun onderwijsinstelling, die in Oudenburg gedomicilieerd zijn en die niet
ouder zijn dan 18 jaar. 25% van het gedrag met maximum van 45 euro per leerling of 180 per
gezin.

Tussenkomst
schoolvervoer

OCMW

Tussenkomst
centrum voor
dagverzorging

Alle gebruikers van een centrum voor dagverzorging, die hun domicilie hebben in Oudenburg.
Het OCMW komt tussen in de vervoers- en verblijfskosten van de gebruikers van
dagverzorgingscentra. De tegemoetkoming voor de verblijfskost bedraagt 2 euro per dag (of
1 euro per halve dag). De tegemoetkoming in de vervoerskosten bedraagt 0,35 eur/km (met
een maximum van 2 x 16 km/dag).
Indien het gaat om een gebruiker met een f-profiel waarvoor het Riziv een tegemoetkoming
voorziet in de vervoerskosten, zal het OCMW niet tussenkomen in de vervoerskosten.

Dienst Burgerzaken
Volgende personen hebben jaarlijks recht op 20 restafvalzakken van 60 liter of op 40
restafvalzakken van 30 liter, omwille van hun specifieke medische toestand:
incontinentiepatiënten, stomapatiënten, peritoneale nierdialysepatiënten die thuis (of in
een thuisomgeving) verzorgd of behandeld worden.

Gratis huisvuilzakken

OCMW

Tussenkomst
lidgeld CMobiel

CMobiel helpt mensen met verplaatsingsproblemen. Meestal gaat het om personen met een
handicap, bejaarden of mensen in een sociale noodsituatie die familie willen bezoeken, naar de
dokter moeten of boodschappen willen doen. Je kunt een beroep doen op de dienst als:
- Je inkomen lager is dan tweemaal het leefloon.
- Openbaar vervoer gebruiken heel moeilijk is of er geen openbaar vervoer in de buurt is.
Als gebruiker betaal je jaarlijks 10 euro lidgeld of 15 euro per koppel of gezin. Daarnaast betaal
je bij elke rit ongeveer 0,40 euro per kilometer. Kosten van parking en dergelijke zijn ook ten
laste van de gebruiker.
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Gemeentelijke premies Koekelare

Contactgegevens
-

Sociaal Huis Koekelare
Ichtegemstraat 18
8680 Koekelare

-

OCMW Sociale dienst
051 58 10 01
www.koekelare.be
socialedienst@koekelare.be

Sociaal Huis

Kansenpas Koekelare

De Kansenpas Koekelare is bedoeld om mensen te motiveren zich lid te maken van een
sportclub van Koekelare of deel te nemen aan de speelpleinwerking te Koekelare, ondanks
de financiële drempel die ze ondervinden.
Sportclub - 40% aanvrager & 60% gemeente
Speelpleinwerking - 50% aanvrager & 50% gemeente

Sociaal Huis
De mantelzorgtoelage wordt toegekend aan gehuwden of samenwonenden die hun
inwonende ascendenten (eerste of de tweede graad) of/ en hun inwonende verwanten in de
zijlijn (tweede graad, derde graad of vierde graad) thuis verzorgen. Concreet gaat het hier over
inwonende vader/moeder, grootvader/grootmoeder, broer/zuster, tante/nonkel, neef/nicht.
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Mantelzorgtoelage

OCMW

Gezinsbond voor
iedereen

Het OCMW ondersteunt het initiatief Tweedehandsbeurs en zal dit beter bekend
maken bij de cliënten van de sociale dienst.
Er wordt een tussenkomst voorzien in het lidgeld (50%) voor de kansarme gezinnen
De Gezinsbond voor Iedereen zelf geeft een tussenkomst van 50%.
Sint-Maarten: Het Sociaal Huis voorziet tevens een cadeautje (ter waarde van ca. 15,00
EUR ten laste genomen uit het Fonds voor Participatie en Sociale Activering) voor elk kind
(tot 12 jaar), dat ouders in het Sociaal Huis kunnen komen afhalen.
Paaseierenraap - De kostprijs die de Gezinsbond hiervoor vraagt, wordt door het
OCMW ten laste genomen uit het Fonds voor Participatie en Sociale Activering.

Sociaal Huis
Onderwijscheques kunnen gebruikt worden voor elke leerling of student die gedomicilieerd is
in Koekelare en er effectief en legaal verblijft, school loopt in het peuter, kleuter, lager of
secundair onderwijs en Se-n-Se in Koekelare of buiten Koekelare en ingeschreven is als een
regelmatige leerling of student EN waarvan de ouders een gezamenlijk belastbaar inkomen
hebben dat niet hoger is dan 18.363,39 EUR vermeerderd met 3.399,56 EUR per gezinslid ten
laste.
€: Elke onderwijscheque heeft een waarde van 10 euro. De persoon die de onderwijscheque
aanvraagt, betaalt zelf 2 euro per cheque aan het OCMW.

Onderwijscheques

Huis van het Kind

Eerste leeftijdsmelk
- afkolfmateriaal

Huis van het Kind Koekelare vindt het belangrijk dat elke baby de noodzakelijke voeding
krijgt. Borstvoeding is de beste keuze voor je baby. Indien borstvoeding om een of ander
reden niet meer mogelijk is, is flesvoeding een goed alternatief.
Gezinnen die het financieel moeilijk hebben, willen we de nodige ondersteuning geven door
een financiële tussenkomst (100%) te verlenen bij het aankopen van flesvoeding tot dat de
baby zes maanden oud is. Indien men borstvoeding geeft aan de baby, kunnen we financieel
tussenkomen (100%) bij het aankopen van het afkolfmateriaal, niet het voor toestel.
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Sociaal huis

Palliatieve premie

Palliatieve zorgen worden toegediend aan mensen die ongeneeslijk ziek en stervende zijn.
Sommige van deze mensen kiezen er bewust voor om thuis bij hun gezin te sterven, wat echter
veel geld kost.
De premie voor palliatieve zorg is een tussenkomst in de geneeskundige verzorging, verzorgingen hulpmiddelen. Mensen hebben recht op menswaardig sterven en het OCMW hoopt met
haar bijdrage voor meer palliatieve patiënten de keuze open te laten om in de huiselijke kring
te sterven.
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