Provincie Oost-Vlaanderen
Arrondissement Oudenaarde
Gemeente Wortegem-Petegem
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD
ZITTING VAN 26 september 2019
Aanwezig:

Desloovere Koen, Voorzitter;
Vander Meeren Luc, Burgemeester;
Nachtegaele Veerle, Van Tieghem Maarten, Van den Dorpe Isabelle,
Fonteyne Kurt, Schepenen;
Dhondt Willy, Van Der Straeten Nicole, Van Driessche Gert,
Van Cauwenberghe Olivier, Vermeulen Sandy, Steenmans Marcel,
Van De Populiere Marleen, Maes Rosette, De Donder Sven, De Wulf Nico,
Baert Leen; Raadsleden;
Buysschaert An, Algemeen Directeur.
Verontschuldigd:
______________________________________________________________________________________________________________
___________
DAGORDE:

Burger en welzijn. Gemeentelijke premie aan personen die instaan voor de verzorging van een persoon met een geestelijke of lichamelijke beperking. Wijziging benaming en voorwaarden.Goedkeuring.

De Gemeenteraad,
In openbare zitting vergaderd;
Gelet op het decreet lokaal bestuur;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 17 december 1987 houdende toekenning van een

gemeentelijke toelage aan personen die instaan voor de verzorging van een persoon met een

aangeboren geestelijke of lichamelijke handicap, herzien bij de beslissingen van de gemeenteraad
van 9 mei 1988, 28 november 1995 en 19 december 2013;
Gelet op de besprekingen in de raad;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 19 december 2013, waarin de voorwaarden worden

gesteld voor het ontvangen van de premie;

Gelet op het Ministrieel Besluit van 30 juli 1987 tot vaststelling van de categorieën en van

de handleiding voor de evaluatie van de graad van zelfredzaamheid met het oog op het onderzoek
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naar het recht op de integratietegemoetkoming, die de gradatie van een beperking niet langer in
percentages, maar in punten vermeldt;
Gelet op het feit dat bij de schaal van zelfredzaamheid niet meer de nadruk wordt gelegd

op de handicap zelf , maar op de impact van de handicap op de zelfredzaamheid en de beperking

die de persoon ervaart, waardoor het beter is te spreken van ‘een persoon met beperking’ in plaats
van ‘een persoon met een handicap’;

Dat het bijgevolg aangewezen is de reglementering met ingang van 1 januari 2020 op-

nieuw vast te stellen;

Gelet op de besprekingen in de raad;
BESLUIT: goedgekeurd met algemeenheid van stemmen
Art.1. Er wordt een gemeentelijke premie toegekend aan de personen die instaan voor de verzorging van een persoon met een geestelijke of lichamelijke beperking.
Art.2. De persoon met een beperking moet deel uitmaken van het gezin van de rechtverkrijgende
en als dusdanig ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van de gemeente.
Art.3. De persoon met een beperking moet volledig thuis verzorgd worden of de weekends en de
vakantieperiodes in het gezin van de rechtverkrijgende doorbrengen indien hij/zij geplaatst
is in een internaat.
Art.4. De persoon met een beperking moet erkend zijn als persoon behorende tot minstens categorie III met een graad van zelfredzaamheid van minstens 12 punten en mag de leeftijd van
65 jaar niet overschreden hebben in het jaar waarin de premie wordt toegekend.
Art.5. Om de premie te ontvangen, dient de rechtverkrijgende één van de volgende stukken voor
te leggen:
een attest, afgeleverd door de instelling die de kinderbijslag uitbetaalt, met het

oog op de toekenning van de bijkomende of verlengde kinderbijslag ;
een attest, afgeleverd door de FOD Sociale Zekerheid, Administratief Centrum

Kruidtuin, Finance Tower, Kruidtuinlaan 50 bus 150 te 1000 Brussel, of door het
R.I.Z.I.V. , waarin bevestigd wordt dat de persoon in kwestie voor ten minste 12
punten op de schaal van zelfredzaamheid werd erkend;

Art.6. Het bedrag van de jaarlijkse premie wordt vastgesteld als volgt : het resultaat van de evenredige verdeling van het in het exploitatiebudget voorzien krediet over het aantal rechtverkrijgenden, met een maximum van 300,00 euro per rechtverkrijgende.
Art.7. De aanvraag wordt jaarlijks door de rechtverkrijgende ingediend op een formulier dat door
het gemeentebestuur ter beschikking wordt gesteld.
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Art.8. Als referteperiode geldt de periode van 1 januari tot 30 september van het betreffende jaar.
De aanvraag wordt ingediend vóór 1 november van hetzelfde jaar.
Art.9. De uitwerking van deze beslissing wordt afhankelijk gesteld van het jaarlijks in het exploitatiebudget voorzien krediet.

Namens de Gemeenteraad,
De Algemeen Directeur,
get. Buysschaert An.
De Algemeen Directeur,

Buysschaert An.

Voor eensluidend afschrift,

De Voorzitter,
get. Desloovere Koen.
De Voorzitter,

Desloovere Koen.
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