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Vergoeding gemeenschapsdienst
Reglement

Goedgekeurd bij besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 2016-10-17
Bekendgemaakt op de gemeentelijke website www.liedekerke.be op 2016-10-24
Artikel 1 — Principe.
Het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn
verleent aan de cliënten die in een activeringstraject
zitten een financiële aanmoediging voor het presteren
van gemeenschapsdienst als tussenstap naar het normale
economische circuit.
Artikel 2 — Voorwaarden.
Komen in aanmerking voor een vergoeding gemeenschapsdienst, de personen die:
1) hun woonplaats hebben op het grondgebied van de
gemeente en cliënt zijn bij het openbaar centrum
voor maatschappelijk welzijn;
2) leefloon, aanvullend leefloon of equivalent leefloon
genieten;
3) en:
a) zich engageren in een Geïndividualiseerd Project
voor Maatschappelijke Integratie (GPMI) waarin
onder meer een activeringstraject met tussenstap
gemeenschapsdienst is opgenomen;
b) hun GPMI naleven.
Artikel 3 — Toekenning.
Het bijzonder comité voor de sociale dienst beslist op
voorstel van de maatschappelijk assistent die de cliënt
begeleidt over de aard van de gemeenschapsdienst en
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kent de vergoeding toe. De toekenning van de vergoeding gebeurt overeenkomstig de afspraken vermeld in
het GPMI, en geldt voor maximum één jaar. Deze periode kan één maal verlengd worden met maximum één
jaar.
Artikel 4 — Bedrag.
Het bedrag van de vergoeding voor gemeenschapsdienst
bedraagt 6 euro per dagdeel.
De uitbetaling gebeurt maandelijks.
Artikel 5 — Uitzonderingsbepaling.
Het bijzonder comité voor de sociale dienst beslist over
alles wat niet voorzien is in dit reglement. Het bijzonder
comité kan in uitzonderlijke situaties afwijkingen op de
bepalingen van dit reglement toestaan.
Het bijzonder comité motiveert deze beslissingen.
Artikel 6 — Bekendmaking.
Dit reglement zal worden bekendgemaakt op de gemeentelijke website met vermelding van de datum van
goedkeuring en de datum van bekendmaking. De bekendmaking en de datum van bekendmaking zullen
genoteerd worden in het bijzonder register.
Het reglement treedt in werking de vijfde dag na de
bekendmaking.

