OCMW ZUIENKERKE

Beste inwoner
In samenwerking met het gemeentebestuur heeft OCMW Zuienkerke bij het begin
van het nieuwe schooljaar onderwijscheques en onderwijspremies ingevoerd.
Hiermee willen we bereiken dat gezinnen met beperkte financiële middelen
minder financiële drempels ervaren bij de aankoop van schoolmateriaal of
deelname aan schoolse activiteiten.
Een onderwijscheque heeft een waarde van 10 euro en kan aangekocht
worden tegen de prijs van 2 euro. De cheques zijn persoonlijk en ze zijn het hele
schooljaar geldig.
Voor studenten in het hoger onderwijs tot de leeftijd van 25 jaar wordt een
onderwijspremie van 150 euro ingevoerd.
Onderwijscheques en onderwijspremies kunnen aangevraagd worden bij de
sociale dienst van OCMW Zuienkerke. In deze bijlage geven we graag tekst en
uitleg.
Om hun kosten voor verwarming te verminderen, kunnen mensen onder een
aantal voorwaarden een verwarmingstoelage bekomen. De regeling geldt voor
wie verwarmt met huisbrandolie, verwarmingspetroleum of bulkpropaangas. In
onze katern vind je onder welke voorwaarden je voor deze toelage in aanmerking
komt. Om een aanvraag in te dienen of voor meer inlichtingen, ben je welkom
bij onze sociale dienst.
De Energiesnoeiers van Kringwinkel ’t Rad geven tips op maat om energievreters
aan te pakken en de totale energierekening binnen de perken te houden. Bij
een aantal doelgroepen komen ze gratis op bezoek om een energiescan uit te
voeren en enkele energiebesparende maatregelen uit te voeren. Op de laatste
pagina van onze bijlage vind je hierover meer informatie.
Met vriendelijke groeten
Noël Delaere
Voorzitter OCMW Zuienkerke
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ONDERWIJSCHEQUES
Wat zijn onderwijscheques?
Onderwijscheques zijn cheques waarmee
je verplichte schoolkosten kunt betalen. De
onderwijscheques zijn tot stand gekomen in
overleg tussen gemeente en OCMW Zuienkerke.
Wat kan je ermee betalen?
•
•
•
•
•
•
•
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Verplichte uitgaven, vastgelegd in het
schoolreglement
Schoolreizen en uitstappen, georganiseerd door de school
Sportdagen, georganiseerd tijdens de schooltijden
Verplichte boeken, werkmateriaal, kopies, afgeleverd door de school
Zwem- en turngerei, afgeleverd door de school
Schoolmaaltijden
kosten van voor- en naschoolse opvang op school

Wie kan ze aankopen?
De onderwijscheques kan je gebruiken voor elk kind, gedomicilieerd in Zuienkerke,
die school loopt in het kleuteronderwijs, het lager onderwijs, het secundair onderwijs,
deeltijds onderwijs of in het buitengewoon onderwijs. Studenten van het hoger
onderwijs kunnen een onderwijspremie van 150 euro ontvangen.
De ouders van de leerling bevinden zich in een situatie waarin ze:
• leefloongerechtigd zijn of recht hebben op het equivalent leefloon OF
• recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming (VT) van hun ziekenfonds OF
• in schuldhulpverlening zijn (CSR of budgetbeheer).
Wat meebrengen?
•
•
•
•

Een recent attest van verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds OF
Een attest van de schuldbemiddelaar (collectieve schuldbemiddeling) of
budgetbeheerder
Een inschrijvingsattest van de onderwijsinstelling
Een bewijs dat er een aanvraag voor een studietoelage werd ingediend

Hoe werkt het?
Je betaalt 2 euro en daarvoor krijg je een onderwijscheque met een waarde van 10 euro.
Op de cheque wordt de naam van de leerling vermeld. De cheques zijn geldig van 1
september tot en met 30 juni van het schooljaar van uitgifte. Niet gebruikte cheques
kunnen niet ingewisseld worden.
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Hoeveel cheques kan je kopen per kind?
kleuteronderwijs

4 cheques

lager onderwijs

6 cheques

Secundair onderwijs

10 cheques

Per student in het hoger onderwijs en per schooljaar ontvang je een onderwijspremie
van 150€ en dit tot de leeftijd van 25 jaar.
Waar en wanneer te koop?
De cheques kunnen aangevraagd worden bij de sociale dienst van OCMW Zuienkerke
van 1 september tot 31 mei.
Het OCMW Zuienkerke bevindt zich in het gemeentehuis (eerste verdieping).
Kerkstraat 17 te 8377 Zuienkerke. De sociale dienst van het OCMW is elke voormiddag
open van 08.30 tot 12.00 uur of op afspraak in de namiddag (tel. 050/42.79.98, sociale.
dienst@ocmw-zuienkerke.be)

Verwarmingstoelage
Als u aan volgende voorwaarden voldoet, kan u een aanvraag bij het OCMW doen
voor de verwarmingstoelage. Het bedrag van de toelage is afhankelijk van de prijs op
uw factuur. De toelage is beperkt tot 1500 liter en per gezin.
U behoort tot één van de volgende categorieën:
Categorie 1: personen met recht op de verhoogde verzekeringstegemoetkoming
(RVV) of het OMNIO-statuut.
Categorie 2: uw jaarlijks bruto belastbaar gezinsinkomen is niet hoger dan € 17.649,88
verhoogd met € 3.267,47 per persoon ten laste.
Categorie 3: u geniet een collectieve schuldenregeling of een schuldbemiddeling in
het kader van de wet op het consumentenkrediet en u kan uw verwarmingsfactuur
niet betalen.
U verwarmt uw woning met huisbrandolie, verwarmingspetroleum of
bulkpropaangas.
U kan een aanvraag indienen bij de sociale dienst van het OCMW Zuienkerke.
De aanvraag moet binnen de 60 dagen gebeuren na levering van de brandstof.
Bij uw aanvraag brengt u volgende documenten mee: identiteitskaart, factuur + bewijs
van betaling, klevertje mutualiteit en een bewijs van het gezinsinkomen (het meeste
recente aanslagbiljet en bankuittreksel met recente storting van loon of pensioen, ….).
Meer informatie kan u verkrijgen bij de sociale dienst van het OCMW Zuienkerke,
Kerkstraat 17, 8377 Zuienkerke, tel. 050/42.79.98
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Weinig moeite, veel bespaard
Tariefwijzigingen

Jouw energie- en waterfactuur
Je energie- en waterfactuur
waren
het
laatste
jaar
onderhevig aan heel wat
veranderingen.
Deze wijzigingen hebben voor
heel wat gezinnen een grote
impact op hun budget.

Vaak zijn we ons er niet van
bewust wat vreet aan onze
energie.
Niet alleen ons gedrag bepaalt
hoe onze slotfactuur eruit ziet,
maar ook het gebruik van
bepaalde toestellen kan ons
onaangenaam verrassen.

De Energiesnoeiers
komen naar je toe
De Energiesnoeiers
•
•
•
•

•

geven energietips op
maat,
controleren jouw
energiefactuur,
vergelijken vrijblijvend
energieleveranciers,
plaatsen GRATIS
spaarmateriaal:
spaardouchekop,
spaarlampen …,
rapporteren over jouw
verbruik.

Interesse in een GRATIS energiescan?

Voor personen die behoren tot een van deze doelgroepen is de energiescan helemaal
gratis:
 Beschermde afnemer
(= sociaal tarief)
 Verhoogde
tegemoetkoming
ziekenfonds
 OCMW- of CAWbegeleiding
 Voor de LAC (lokale
adviescommissie)
verschenen
 Energie via een actieve
budgetmeter

Neem contact op met het
OCMW, je mutualiteit, de
milieudienst van je
gemeente om na te gaan of
je in aanmerking komt voor
een gratis scan.
Ook de Energiesnoeiers in
jouw regio helpen je graag
verder.

Neem contact op met
de Energiesnoeiers voor meer
informatie.

Energiesnoeiers

Kringwinkel ’t Rad
Terluchtestraat 38
8020 RUDDERVOORDE
0474 48 41 17
energiesnoeiers@trad.be
www.energiesnoeiers.net

 Sociale huurder
 Huurder van een
woning met huurprijs
onder €450.

Verantwoordelijke uitgever: Noël Delaere, Kerkstraat 17, 8377 Zuienkerke

