OCMW ZUIENKERKE
Beste inwoner

Vorige maand maakte ik een provinciale studiedag mee, waarin uiteengezet werd hoe de vzw “Boeren op een Kruispunt” op een degelijke en discrete
manier landbouwers in moeilijkheden begeleidt. Tijdens de uiteenzetting werd
erop gewezen dat landbouwers niet altijd de weg vinden naar deze organisatie omdat OCMW’s hen nog te weinig doorverwijzen. Daarom stellen we in onze
bijlage de werking van “Boeren op een Kruispunt” voor.
Daarnaast geven we ook een toelichting over “Tussenstap”, een gelijkaardige
organisatie voor alle zelfstandige ondernemers.

Omdat we het belangrijk blijven vinden om laagdrempelig te werken, geven
we graag alle data door van de nog geplande zitdagen in 2012 van onze sociale dienst in Nieuwmunster, Houtave en Meetkerke.

De dagen worden korter en kouder. Om de kosten voor verwarming draaglijker
te maken, kan je onder bepaalde voorwaarden een verwarmingstoelage krijgen. Er is een regeling voor wie verwarmt met huisbrandolie, verwarmingspetroleum en bulkpropaangas. Op de laatste pagina van onze katern vind je onder
welke voorwaarden je in aanmerking komt voor de verwarmingstoelage.
Om een aanvraag in te dienen of om meer informatie te bekomen, ben je welkom bij onze sociale dienst.

In naam van de raadsleden en het personeel van OCMW Zuienkerke wens ik
je tot slot een aangename en knusse herfstperiode.

Met vriendelijke groeten

Noël Delaere
Voorzitter OCMW Zuienkerke
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Boeren op een Kruispunt
De afbouw van de Europese steun, snel wijzigende reglementeringen, de
bijkomende milieunormen, de grondstoffencrisis, de energiecrisis of de
zuivelcrisis brachten heel wat bedrijven in moeilijkheden.
Indien uw toekomstmogelijkheden niet overeenkomen met uw verwachtingen
en u denkt hierdoor werkelijk in een ernstige probleemsituatie te komen, dan
kan u gratis beroep doen op vzw Boeren op een Kruispunt.
De vzw Boeren op een Kruispunt is een hulporganisatie voor alle land- en
tuinbouwers in moeilijkheden en is actief in alle Vlaamse provincies.
De vzw ondersteunt in gans Vlaanderen de land- en tuinbouwers gratis en
anoniem, met als enig doel het welzijn van de land- en tuinbouwers en hun
gezin zo goed mogelijk te verbeteren. Ze verstrekken adviezen onder andere
voor een meer efficiënte bedrijfsvoering, geven gratis en discrete ondersteuning,
en bieden psychologische, sociale en bedrijfsmatige hulp aan.
Financiële moeilijkheden? Juridische problemen ivm betalingsregelingen?
Psychosociale, familiale of relatieproblemen? Conflicten?
Men heeft oog voor een globale aanpak van de problemen op het bedrijf en
binnen het gezin. De vzw is elke dag van het jaar, 24u op 24u beschikbaar,
zowel telefonisch als per e-mail. Na uw aanmelding probeert men binnen de
48 uur op het bedrijf ter plaatse te komen.
Absolute discretie en respect worden gegarandeerd!
Een adviseur van Boeren op een Kruispunt komt langs om kennis te maken
met de persoon en luistert naar zijn/haar verhaal. Samen met de land- of
tuinbouwer wordt er een analyse gemaakt van de bestaande problemen. Een
standaardoplossing bestaat niet, maar vele kleine stapjes leiden veelal tot een
verbeterde situatie.
De vzw werkt tevens samen met psychologen, die de specifieke problemen
van land- en tuinbouwers vanuit de praktijk kennen. Zij kunnen, indien nodig,
psychologische hulp ten huize van de land- en tuinbouwer verlenen.
Tevens geeft de vzw Boeren op een Kruispunt ook vormingen en voordrachten
om de sector bewust te maken van mogelijke problemen en oplossingen.
De vzw is te bereiken op het gratis nummer 0800/99 138 voor vragen, raad,
informatie, ondersteuning of een luisterend oor. Op hun website is ook een
contactformulier voorzien waar betrokkenen hun verhaal en vragen kunnen
achterlaten.
Meer informatie is terug te vinden op de website: www.boerenopeenkruispunt.be.
De regionale adviseur kun je rechtstreeks contacteren op GSM 0485/15 91 05
of via email: martine@boerenopeenkruispunt.be
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TUSSENSTAP ondernemers op een kruispunt
We kunnen er niet naast kijken, meer en meer zelfstandige ondernemers
komen in financiële ademnood of zelfs in ernstige problemen.
Een zaak runnen is een grote verantwoordelijkheid, en zolang het goed gaat,
haalt u daar veel plezier en maatschappelijke erkenning uit. Als het slechter
gaat, voelt het dikwijls aan alsof u er alleen voorstaat. U wilt uw huisgenoten
niet verontrusten, u wilt uw klanten niet wegjagen, u vreest terughoudendheid
bij leveranciers en banken. Deurwaarders voeren de druk op. Als u tijdig
discrete en deskundige hulp inschakelt, kan het tij dikwijls nog gekeerd
worden.
Helaas zijn sommige zaken niet meer te redden. Een faillissement
veroorzaakt heel wat verandering : de curator wordt baas in uw zaak, u
zit zonder inkomen en zonder werk. U bent onzeker over uw woonst, de
nutsvoorzieningen. uw zakenpartners, uw klanten, uw buren bezien u plots
heel anders.
Tussenstap ondernemers op een kruispunt is ontstaan vanuit de
ondernemersorganisatie Unizo in het Sociaal Verzekeringsfonds Zenito.
Tussenstap staat open voor alle ondernemers. Tussenstap werkt met
vrijwilligers, die grotendeels ervaren zelfstandige ondernemers zijn, die bij de
bij de ondernemer kosteloos aan huis komen.
Tussenstap heeft een centraal aanmeldpunt in Brussel. De verantwoordelijke
voor de permanentie sorteert en verdeelt de binnenkomende vragen.
Eenvoudige vragen krijgen een onmiddellijk antwoord. Blijkt dat een bezoek
te plaatse nuttig is, dan schakelt men een vrijwilliger in.
Men biedt individuele dienstverlening aan ondernemers in moeilijkheden
en na een faling, gekoppeld aan een maatschappelijk streven naar
meer aandacht voor de menselijke aspecten van het ondernemerschap.
De dienstverlening bestaat uit onder meer adviezen, tussenkomsten en
verwijzingen uitgaande van het adviesteam van Tussenstap.

Meer informatie is terug te vinden op de website: www.tussenstap.be. Tussenstap
is iedere werkdag bereikbaar van 9u tot 12u op het telefoonnummer 02/238
05 86. Email: vraag@tussenstap.be
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Zitdagen sociale dienst
in Nieuwmunster, Houtave en Meetkerke
Na een onderbreking in de maanden juli en augustus heeft OCMW Zuienkerke in
september de zitdagen in de deelgemeenten hervat.
De maatschappelijk werkster Isabelle Vanhaecke komt terug naar de Bommel te
Nieuwmunster, naar de Maere in Houtave en naar het Sportcentrum van Meetkerke.
De data, uren en locaties van de zitdagen voor de rest van 2012 zijn:
Maandag 5 november van 10 tot 11 uur in de Bommel (Nieuwmunster)
Dinsdag 6 november van 10 tot 11 uur in de Maere (Houtave)
Dinsdag 13 november van 10 tot 11 uur in het Sportcentrum (Meetkerke)
Maandag 3 december van 10 tot 11 uur in de Bommel (Nieuwmunster)
Dinsdag 4 december van 10 tot 11 uur in de Maere (Houtave)
Dinsdag 11 december van 10 tot 11 uur in het Sportcentrum (Meetkerke)

Verwarmingstoelage
Als u aan volgende voorwaarden voldoet, kan u een aanvraag bij het OCMW doen
voor de verwarmingstoelage.
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
€ 16.306,33, verhoogd met € 3.018.74 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.
Het bedrag van de toelage is afhankelijk van de prijs op uw factuur.
De toelage is beperkt tot 1500 liter en per gezin en bedraagt min € 210 en max.
€ 300.
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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