OCMW ZUIENKERKE

Beste inwoner
Een prioritaire doelstelling in het meerjarenplan 2014-2019 van OCMW Zuienkerke betreft het informeren van de bevolking van onze gemeente over sociale
dienstverlening. De publicatie van deze OCMW-katern in het Polderkrantje is
hierbij een belangrijk actiepunt.
In de eerste bijlage van het nieuwe jaar informeren we je graag over de minimale levering van aardgas, waarop mensen via een sociaal onderzoek eventueel recht kunnen bekomen.
Verder vind je een korte toelichting bij de nieuwe aankoopprijs van de dienstencheques, die met de jaarovergang een halve euro duurder geworden zijn.
Ook de regeling verhoogde tegemoetkoming is vanaf 1 januari gewijzigd.
Omdat mensen met dit voorkeurstatuut minder betalen voor gezondheidszorg
en een aantal bijkomende sociale voordelen of ‘afgeleide rechten’ hebben,
zetten we de drie mogelijke voorwaarden uiteen om deze verhoogde tegemoetkoming bij het ziekenfonds te krijgen.
Omdat opvoeden meestal wel leuk maar niet altijd eenvoudig is, wijzen we op
onze laatste pagina (groot)ouders en iedereen die instaat voor de opvoeding
van kinderen en jongeren de weg naar de opvoedingswinkel in Brugge.
Een boom houdt geen rekening met hoe een vogel gebekt is …
Een boom houdt geen rekening met de vederdracht van een vogel …
Een boom houdt geen rekening met hoe een vogel zingt …
Een boom staat met de takken open, ontvankelijk …
… in alle seizoenen, ook in 2014.
Voor mensen met minder kansen …
Voor personen met beperkingen …
Voor mensen in eenzaamheid …
Voor alle inwoners van onze gemeente …
… wil OCMW Zuienkerke een boom zijn, ook in 2014.
In naam van de raadsleden en het personeel van OCMW Zuienkerke wens ik
je een schitterend 2014!
Met vriendelijke groeten
Noël Delaere
Voorzitter OCMW Zuienkerke
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Minimale levering via aardgasbudgetmeter
van 01/12/2013 tot 01/03/2014

Als uit het sociaal onderzoek van de sociale dienst
van het OCMW blijkt dat U behoeftig bent, kan men
beslissen om in de winterperiode een bepaald bedrag
op uw budgetmeterkaart voor aardgas op te laden.
Bij een strenge winterperiode kan de minimale levering
eventueel door de minister verlengd worden.

Waar en wanneer aanvragen?
U kan een aanvraag indienen bij de sociale dienst van het OCMW Zuienkerke.
Bij uw aanvraag brengt u volgende documenten mee: identiteitskaart,
budgetmeterkaart aardgas, bewijs van uw huidig gezinsinkomen
(rekeninguittreksel, recente loonfiche, ….) en uw (vaste) uitgaven (huur,…).
Meer informatie kan u verkrijgen bij de sociale dienst van het OCMW Zuienkerke,
Kerkstraat 17, 8377 Zuienkerke, tel. 050/42.79.98

Nieuwe aankoopprijs dienstencheques
Vanaf 1 januari 2014 stijgt de aankoopprijs van een dienstencheque van €
8,50 naar € 9 voor de eerste 400 aangekochte dienstencheques en van € 9,50
naar € 10 voor de volgende 100 dienstencheques. Voor een gezin betekent
dit dat 800 dienstencheques kunnen aangekocht worden aan € 9 en 200
dienstencheques aan € 10.De minimumbestelling van 10 dienstencheques
blijft van toepassing.
De dienstencheques die besteld werden voor 1 januari 2014, behouden hun
geldigheid en kunnen verder gebruikt worden zonder bijkomende kosten. Deze
cheques zijn geldig tot 1 mei 2014. Het gebruik, de terugbetaling of omruiling
van een dienstencheque kan enkel gebeuren tijdens de geldigheidsduur van
deze dienstencheque.
Voor meer informatie hierover, kun je terecht op tel. 02/547 54 95 of op de
website www.dienstencheques-rva.be

OCMW ZUIENKERKE

Nieuwe regeling verhoogde tegemoetkoming
Vanaf 1 januari 2014 zijn er drie mogelijke voorwaarden om de verhoogde
tegemoetkoming bij de mutualiteit te krijgen:
ofwel ontvang je een specifieke uitkering;
Uitkeringen die recht geven op de verhoogde tegemoetkoming
 Leefloon of gelijkgestelde steun van het OCMW gedurende drie
volledige en ononderbroken maanden.
 Inkomensgarantie voor ouderen (IGO) of gewaarborgd inkomen voor
bejaarden.
 Tegemoetkoming voor personen met een handicap:
integratietegemoetkoming ;
of inkomensvervangende tegemoetkoming;
of tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden.
 Toeslag voor kinderen met een handicap of aandoening met een
erkenning van minstens 66 % ongeschiktheid of 4 punten op de eerste
pijler van de medisch sociale schaal.
ofwel ben je in het ziekenfonds ingeschreven onder een specifieke
hoedanigheid;
Je bent in het ziekenfonds ingeschreven als wees of als niet-begeleide
minderjarige vreemdeling.
ofwel op basis van een inkomensonderzoek.
 Je bruto belastbaar gezinsinkomen is het voorbije kalenderjaar
lager dan 16 743,70 euro per jaar, verhoogd met 3 099,72 euro per
bijkomend gezinslid (bedragen geldig voor aanvragen in 2014).
 Behoor je tot een van onderstaande groepen, is een andere
berekeningswijze van toepassing en wordt rekening gehouden met
een maandinkomen (zie inkomen):
- gepensioneerden;
- minder-validen;
- weduwen/weduwnaars;
- personen die een invaliditeitsuitkering ontvangen;
- ambtenaren in disponibiliteit van wie de ziekteperiode
minstens één jaar bedraagt;
- militairen die tijdelijk, maar minstens één jaar uit hun ambt zijn
ontheven wegens ziekte;
- eenoudergezinnen;
- personen die minstens één jaar ononderbroken
arbeidsongeschikt of volledig werkloos zijn, of een combinatie
van beide.
Voor meer informatie hierover, kun je terecht bij uw ziekenfonds.
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Opvoedingswinkel regio Brugge
De opvoedingswinkel regio Brugge is voor iedereen met
vragen over het opvoeden van kinderen en jongeren. Ben je
ouder of grootouder, broer of zus, tante of nonkel, plusouder of
pleegouder, onthaalouder of opvoeder?
Heb je een traditioneel gezin, een eenoudergezin of een nieuw
samengesteld gezin?
Het maakt allemaal niets uit, want iedereen is welkom, gratis en
anoniem!
Zoekt u gericht advies, dan kan u steeds terecht bij de medewerker aan de
infobalie. Hij of zij zoekt dan samen met u een gepaste oplossing voor het
probleem of nuttige informatie over de bestaande dienstverleningen.
Wilt u gewoon enkele praktische tips, dan kan u steeds rondneuzen in onze
‘opvoedingsbibliotheek’. Daar vindt u tal van folders, brochures en boeken
over onderwerpen als ‘zindelijkheid’, ‘grenzen stellen’, ‘kinderen en internet’,…
Enkele voorbeelden uit de praktijk:
 Help, onze zoon heeft driftbuien! Wat kan ik doen?
 Onze kleinkinderen komen logeren. Hoe maken we het gezellig?
 Hoe motiveer ik mijn zoon om zijn huiswerk te maken?
 Is onze manier van opvoeden niet te streng?
Opvoeden is geen exacte wetenschap, het gaat met vallen en opstaan.
Niemand kent de waarheid, maar elke mening telt. Wilt u naast uw familie,
vrienden of kennissen ook de mening raadplegen van mensen met
beroepservaring?
Opvoeden…een kinderspel?!
Opvoeden is leuk, maar niet steeds eenvoudig. Gelukkig zijn er niet
enkel vragen, maar ook antwoorden. Hebt u kleine of grote zorgen bij de
opvoeding van kinderen of jongeren. Kom dan zeker eens langs in de
Opvoedingswinkel.
De opvoedingswinkel bevindt zich in de Hoogstraat 9 te 8000 Brugge.
Tel. 050/32 77 68
Ze zijn bereikbaar van maandag tot vrijdag van 8u30 tot 12u00.
Zijn deze openingsuren voor jou niet zo ideaal, dan kan je ook langskomen
na afspraak, je vraag telefonisch stellen op het nummer 050 32 77 68,
of een mail sturen naar info@opvoedingswinkelbrugge.be
Spreekuur is ook mogelijk in Damme, Zedelgem en Oostkamp.
Meer info van de opvoedingswinkel is terug te vinden op de website: www.
opvoedingswinkelbrugge.be
Verantwoordelijke uitgever: Noël Delaere, Kerkstraat 17, 8377 Zuienkerke

