Retributiereglement zitdag psychologische hulpverlening

Besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 20 december
2021

Artikel 1: Wettelijke basis
De wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door de openbare
centra voor maatschappelijk welzijn,
De organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.
Artikel 2: Voorwaarden
§1. De aanvrager moet woonachtig zijn of verblijven in de gemeente Aalter waardoor het OCMW van
Aalter bevoegd is inzake maatschappelijke dienstverlening.
§2. De aanvrager moet in begeleiding zijn bij het OCMW.
§3. Er werd via het sociaal onderzoek een duidelijke nood aan psychologische hulpverlening
vastgesteld door de sociale dienst.
§4. De aanvrager kan geen beroep doen op andere psychologische hulpverlening omwille van:
▪ het reguliere hulpverleningsnetwerk dat te duur is;
▪ de eerstelijnpsychologie ontoereikend is om de problematiek te verhelpen.
Deze lijst is niet – limitatief.
§5. Het OCMW van Aalter biedt maandelijks psychologische hulpverlening aan voor jongeren tussen 16
jaar tot en met 30 jaar in het kader van het project ‘Speak-up’. De afspraken bij de psycholoog worden
via het Huis van het Kind geregeld. De jongere hoeft niet te voldoen aan bovenstaande voorwaarden.
Artikel 3: Aanvraag
§1. De aanvrager stelt zijn vraag via zijn begeleidend maatschappelijk werker.
§2. De maatschappelijk werker bekijkt het afsprakenschema van de psychologen wanneer er mogelijks
opgestart kan worden. Indien er niet kan opgestart worden, wordt er bekeken of de aanvrager op de
wachtlijst kan geplaatst worden. Bij een crisissituatie zal betrokkene doorverwezen worden naar het
reguliere hulpverleningsnetwerk.
Artikel 4: werkwijze
§1. De sociale dienst van het OCMW Aalter en Huis van het Kind beheren de afsprakenkalender (maken,
verplaatsen en annuleren van afspraken) van alle aangesloten psychologen.
§2. Afwezigheid of belet: de begeleidende cliënt dient minimum drie dagen op voorhand de afspraak te
annuleren. Zo niet zal er een consultatie aangerekend worden. Bij onvoorziene omstandigheden of ziekte
verwittigt de cliënt het OCMW zo snel mogelijk.
§3. De zitdagen zullen op vaste momenten doorgaan, telkens van:
▪ 9.00 u – 12.00 u
▪ 9.30 u – 12.30 u
▪ 12.30 u – 15.30u
▪ 13.30u – 17.00u.
Artikel 5: betaling
§1.Per gevolgde sessie zal er 4 euro aangerekend worden aan de cliënt via de financiële dienst. De
retributie wordt maandelijks aangerekend via een factuur, betaalbaar binnen de 30 dagen, die per post
of elektronisch wordt bezorgd.
§2. De consultatie wordt niet aangerekend wanneer de zitdag laattijdig gewijzigd of geannuleerd wordt
door het OCMW en de cliënt kan zich niet aanpassen.
§3. De sessie voor de jongeren zijn gratis. Er kan maximum 1 sessie per maand per jongere voorzien
worden.
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Artikel 6: Inwerkingtreding
§1. Dit reglement treedt in werking op 21 december 2021 en geldt tot 31 december 2025..
§2. Het project Speak – up loopt tot en met 30 juni 2022. De artikelen 2 §5 en 5 §3 zullen bijgevolg van
toepassing zijn tot en met 30 juni 2022.
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