ONZE SOCIALE
DIENSTVERLENING

FINANCIELE
DIENSTVERLENING
Het Leefloon

Het leefloon is een minimuminkomen voor wie
geen of een ontoereikend inkomen heeft. Om
in aanmerking te komen voor een leefloon is
meerderjarigheid vereist. Er is uitbreiding
mogelijk voor gehuwde minderjarigen, minderjarigen met kinderlast en zwangere minderjarigen.
Nationaliteitsvoorwaarden:
Belg
onderdaan van een land van de EU
erkend vluchteling
vreemdeling ingeschreven in het
bevolkingsregister
staatloos
Sedert 1/06/2016:
€ 578,27/maand voor samenwonende
€ 867,40/maand voor alleenstaande
€ 1.156,53/maand voor persoon met gezin ten
laste
Alle inkomsten worden in mindering gebracht van
het leefloon, behalve o.m. onderhoudsgeld bestemd
voor de kinderen, kinderbijslag en studietoelagen.
Het OCMW zal bij het beschikken over een eigendom
kijken naar het kadastraal inkomen en kan ook
beperkt rekening houden met spaargelden.
Een belangrijke voorwaarde om een leefloon
te kunnen genieten is het actief op zoek gaan
naar werk. Er kan om billijkheidsredenen
(gezondheidsproblemen,
persoonlijke
omstandigheden…) beslist worden om deze
voorwaarde tijdelijk niet toe te passen.
Het OCMW werkt nauw samen met de plaatselijke
werkwinkel om mensen tewerk te stellen.
Voor leefloongerechtigden <25 jaar is een
tewerkstelling niet altijd mogelijk zonder een
gepaste opleiding. Het OCMW maakt dan met de
jongere een stappenplan op, waarin een aantal
afspraken worden vastgelegd.
De meeste OCMW’s voorzien nog aanvullende
steun naast het leefloon. Dit verschilt sterk van
OCMW tot OCMW en wordt steeds individueel
bekeken. Er kan bijvoorbeeld, rekening houdende
met het gezinsinkomen, een tegemoetkoming

worden voorzien in ziekenhuisfacturen, medische
kosten, aankoop medicatie, thuiszorgdiensten,
studiekosten…
Het OCMW kan ook voorschotten geven op
een sociale uitkering. Het kan soms enkele
maanden tot enkele jaren duren voor een
dossier werkloosheidsuitkering, ziekte-uitkering,
kinderbijslag, tegemoetkoming gehandicapten…
in orde komt. De verleende voorschotten
worden dan rechtstreeks via de uitbetalingskas
teruggevorderd.

SOCIALE
DIENSTVERLENING
EN RECHTSHULP
De bevolking van Menen, Lauwe en Rekkem
kan voor allerhande zaken een beroep doen op
de sociale dienst. Dit kan gaan van financiële
steun, psychosociale steun, hulp bij invullen van
documenten, rechtshulp, budgetbegeleiding,
schuldbemiddeling,
huisvestingsproblemen,
seniorenzorg,....
Voor alle mogelijke zaken kan een beroep gedaan
worden op het OCMW. Een maatschappelijk
werk(st)er staat er altijd tot uw beschikking en
zoekt naar een mogelijke oplossing. In bepaalde
gevallen zal de maatschappelijk werk(st)er u
doorverwijzen naar een jurist(e) van het OCMW
of een andere sociale organisatie indien zij meer
of anders gespecialiseerd zijn.

Crisisopvang
Door allerhande redenen kunnen mensen hun
woning dreigen te verliezen of dakloos worden.
De sociale dienst kan bemiddelen met de huidige
of toekomstige eigenaar, actief helpen zoeken
naar opvang bij familie of vrienden (als tijdelijke
oplossing), bemiddelen bij een opvangcentrum
of bij een ontwenningscentrum, nagaan of een
opvang binnen een doorgangswoning mogelijk is
(als laatste vangnet), voorbereidingen treffen
voor een zitting bij het vredegerecht, informatie
en advies geven.
Bij verzoekschriften of dagvaardingen inzake
huurovereenkomsten kan er ook nog bemiddeld
worden en wordt er samengewerkt met de eigen
dienst rechtshulp om besluiten op te stellen en

bij de verschillende partijen in te dienen.
Is de hulpvraag uitermate dringend, dan wordt er
onmiddellijk naar een oplossing gewerkt.
Enkele
woningen
in
Menen
doorgangswoning ingericht.

zijn

als

Deze woningen bieden een oplossing voor enkele
maanden. Samen met de hulpverlener wordt
verder gezocht naar een definitieve oplossing.

Woonzorg

Iedere inwoner (ook wie geen leefloon
geniet) heeft recht op juridisch advies.
De dienstverlening bestaat vooral uit het
opstellen van verzoekschriften, het regelen van
afbetalingsplannen, het opstellen van brieven,
telefonische contacten.
Indien het noodzakelijk is, worden de cliënten
doorverwezen naar advocaten of andere
diensten.

DIENST SCHULDBEMIDDELING

Deze dienst richt zich tot bewoners van
volgende sociale woningen: de woningen van
de bouwmaatschappijen Ons Dorp te Menen
en Eigen Haard is Goud Waard te Lauwe, het
OCMW, het Sociaal Verhuurkantoor en het
Vlaams Woningfonds.
De begeleiding kan variëren van huurbegeleiding
tot integrale begeleiding van de huurder met als
hoofddoelstelling uithuiszetting te voorkomen.

Het OCMW richt zich met zijn dienst
Schuldbemiddeling tot volgend doelpubliek:
personen
die
omwille
van
overmatige
schuldenlast niet meer in staat zijn hun schulden
op een menswaardige manier terug te betalen.

Deze begeleiding is vrijwillig.

Onze hulpmiddelen

Deze dienst werkt voornamelijk ten huize van
de mensen.

Onze doelstelling is :
onze cliënten helpen hun financieel evenwicht te
herstellen en hun schulden af te betalen op een
menswaardige wijze.

*Het verstrekken van alle nutige inlichtingen over
krediet en overmatige schuldenlast.

Binnen deze begeleiding kunnen andere
diensten ingeschakeld worden of kan ermee
samengewerkt worden.

*Overleggen met schuldeisers.

Een aanvraag tot begeleiding binnen woonzorg
kan geformuleerd worden bij de sociale dienst
door de betrokkene zelf of een sociale dienst of
een huisvestingsmaatschappij.

*Betalingsplannen opstellen, voorleggen aan de
schuldeisers en uitvoeren via budgetbeheer.

Rechtshulp
De dienst rechtshulp werd opgericht op
01/10/1991.
Het blijkt nog steeds dat een goede
rechtsverlening een absolute must is binnen de
algemene dienstverlening. Deze dienstverlening
wordt verleend door een jurist die op vaste
zitdagen werkt.
Uiteraard wordt eveneens op afspraak gewerkt
en kunnen huisbezoeken geregeld worden.
Het cliënteel is afkomstig uit groot-Menen; af
en toe wordt er iemand geholpen uit een andere
gemeente indien daar geen dienst rechtshulp
voorhanden is.

*Wettelijkheid van verbintenissen nagaan.

*Advies verstrekken wanneer geschillen voor de
rechtbank komen.
*Opstellen verzoekschrift “Collectieve
schuldenregeling”
De dienst wordt verzekerd door speciaal opgeleid
personeel inzake schuldbemiddeling .

WONEN

WERKWINKEL

Het OCMW MENEN is bijzonder actief inzake
sociale huisvesting hetgeen de leefbaarheid van
onze stad ten goede komt.

Op zoek naar nieuw
arbeidsgeluid?
Werkwinkel helpt je graag
vooruit!

Diverse huisvestingsprojecten: Molenstraat (4
appartementen) en Koningstraat, Koninklijke
Prinsstraat, Vredestraat, Wahisstraat .
De toewijzingsvoorwaarden zijn opgenomen in
het Besluit van de Vlaamse Regering en kunnen
als volgt worden samengevat tot reglementering
van het sociale huurstelsel:
-de meerderjarige kandidaat-huurder moet
ingeschreven zijn in het inschrijvingsregister,
alsook in het bevolkingsregister of
vreemdelingenregister,
-bereid zijn om Nederlands aan te leren of
inburgeringstraject te volgen,
-hij, noch een lid van zijn gezin mag op het
ogenblik van de toewijzing die voorafgaat
één of meer woningen in volle eigendom of in
vruchtgebruik hebben,
-een huurwaarborg storten,
-het inkomen mag een bepaalde inkomensgrens
niet overschrijden.

Werkwinkel Menen
Openingsuren:
Voormiddag van 8u30 tot 12u00
Namiddag van 13u15 tot 16u00
Opmerking:
De maandag is de werkwinkel open tot 17 uur, met
uitzondering van de schoolvakanties en brugdagen.
De werkwinkel sluit dan ook om 16 uur.
Donderdagnamiddag gesloten
Werkwinkel Wervik
Openingsuren:
Voormiddag van 8u30 tot 12u00
(dinsdag-, woensdag- en vrijdagnamiddag enkel
op afspraak)
Opmerking:
In de namiddag wordt er gewerkt op afspraak
Het WIS-toestel kan elke dag geraadpleegd
worden tussen 7u00 en 21u00

CONTACT

OCMW Menen
Noorderlaan 1/A000 8930 Menen
Tel: 056/52 71 00 Fax: 056/52 71 09
ocmw@menen.be
www.ocmwmenen.be
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