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Uittreksel uit de notulen van de Gemeenteraad 

Zitting van: 26 mei 2015 

Aanwezig: Aanwezig de dames en heren:  

Voorzitter : Stephan Titeca 

Burgemeester:                  Claude Van Marcke 

Schepenen:  Rik Colman, Gino Devogelaere, Noël Veys, Jeremie Vaneeckhout,                 

Johan Delrue, Mia Tack-Defoirdt  

Gemeenteraadsleden:  Victor Gerniers, Maurice Vanmarcke, Prudent Lanneau, Greet Coucke, Dirk 

Tack, Anne Marie  Heytens-Ampe, Pascal Desmet, Eddy Recour, Willy 

Demeulemeester, Davy Demets, Yannick Ducatteeuw, Jolanta Steverlynck-

Kokoszko,  Twighi Detavernier, Kim Delbeke 

Waarnemend secretaris: Sonja Nuyttens 

Verontschuldigd: Nicolas Duquesnoy   

  

 
Punt 7. Sociaal Welzijn 
7.2. Goedkeuring opheffen reglement sociale toelagen d.d. 5 april 2011 en goedkeuren nieuw 

reglement sociale toelagen m.i.v. 1 januari 2015. 

 

De gemeenteraad, 

Gelet op het reglement sociale toelagen d.d. 5 april 2011; 

Overwegende dat het beleid sterk wil inzetten op de ondersteuning van een degelijk ondersteunde 

thuiszorg en in het kader van de armoedebestrijding gezien ziekte en zorgbehoevendheid vaak grote 

kosten met zich meebrengen die zwaar kunnen doorwegen op het gezinsbudget; 

Gelet hiertoe op de actie 3.3.1.4.in het BBC-plan 2014-2019 waarbij gesteld wordt dat de 

gemeentelijke sociale toelagen een belangrijke vorm van ondersteuning zijn voor bepaalde 

categorieën van inwoners en deze maximaal moeten afgestemd worden op het gemeentelijk beleid; 

Overwegende dat het noodzakelijk is om deze toelagen regelmatig evalueren in het kader van de 

veranderende maatschappelijke trends en behoeften in het thuiszorglandschap en indien nodig aan te 

passen; 

Overwegende dat na evaluatie en in het kader van de beheersbaarheid van de gemeentelijke 

budgetten, de vereenvoudiging en de toenemende vraag naar toelagen blijkt dat er kleine 

aanpassingen nodig zijn aan het bestaande reglement gemeentelijke sociale toelagen inzonderheid 

wat betreft de zorgtoelage en de vakantietoelage; 

Overwegende dat er met deze aanpassingen inzake veranderende zorgindicaties, zorgbehoeften en 

de financiële impact die de zorgsituaties met zich meebrengen zeker verder  gestreefd wordt naar een 

verdere degelijke ondersteuning van onze zorgbehoevende inwoners;  

Gelet op het gunstig advies van de gezins- en welzijnsraad dd. 4 mei 2015 

Gelet op het gunstig advies van de seniorenadviesraad dd. 4 mei 2015 

Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, inzonderheid artikels 42 en 43, betreffende de be-

voegdheden van de gemeenteraad, en latere wijzigingen; 

 

Na bespreking 

BESLUIT: eenparig 

1 Artikel 1 

Het bestaande reglement van d.d.  5 april 2011 wordt opgeheven met ingang van 1 januari 2015 en 

vervangen door onderstaande reglementering m.b.t. sociale toelagen met ingang van 1 januari 2015. 
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1. Zorgtoelage 

 

1.1.Vanaf 1.01.2015 en onder de hierna gemelde voorwaarden wordt een gemeentelijke toelage 

toegekend aan personen met een handicap.  
 

1.2. Deze toelage wordt toegekend aan de persoon met een handicap of aan de ouder(s) of voogd zo 

betrokkene minderjarig is. Afhankelijk van het soort attest en de voorwaarden waaraan men voldoet, 

ontvangt men een van onderstaande bedragen. Let wel: cumul van attesten is niet mogelijk. 
 

Voor onderstaande categorieën (behalve voor categorie 1 voor de mensen die in residentiële instelling 

verblijven) geldt dat men bestendig thuis moet verblijven (afwezigheid wegens dagopvang en 

kortverblijf van maximum 28 dagen wordt toegelaten). Indien langer buitenshuis wordt een 

breuksgewijze berekening van de premie toegepast op basis van  het aantal effectieve maanden dat 

persoon thuis was in het afgelopen jaar. 

 

CATEGORIE ZORGCRITERIA LEEFTIJD BEDRAG/JAAR 

Categorie 1 Attest FOD SZ  

6-8 punten verhoogde 

kinderbijslag  

 

Attest FOD SZ met 

vermindering 

zelfredzaamheid van 

min.9 punten en 

verblijvend in 

residentiële instelling 

0-21 jaar 

 

 

 

 

21 t.e.m. 64 jaar 

70 euro 

 

 

 

 

70 euro 

Categorie 2 RIZIV-attest of attest 

FOD SZ met 

vermindering 

verdienvermogen tot 

1/3 of minder 
 

Attest FOD SZ met 

vermindering 

zelfredzaamheid van 

min.9 punten 

21 t.e.m. 64 jaar 

 

 

 

 

 

65 jaar en ouder 

140 euro 

 

 

 

 

 

140 euro 

Categorie 3 Attest FOD SZ met 

vermindering 

zelfredzaamheid van 

min.9 punten of 

verhoogde KB min.9 

punten 

0 tot en met 64 jaar 300 euro 

Categorie 4 Attest FOD SZ met 

vermindering 

zelfredzaamheid van 

min.12 punten of attest 

verhoogde KB min. 12 

punten 

Geen 

leeftijdsvoorwaarde 

400 euro 
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1.3. De berekening gebeurt op basis van het jaar dat het jaar van de aanvraag voorafgaat. De 

uitbetaling gebeurt naar rata van het aantal volledige maanden waarin tijdens het voorbije jaar aan alle 

voorwaarden werd voldaan. 

Bij overlijden van de persoon met een handicap wordt de toelage de maand van het overlijden nog 

toegekend. 

Bij overlijden kan de toelage waarop men voor het afgelopen jaar nog recht had, nog uitbetaald 

worden aan één van de onderstaande “rechthebbenden”. 

De volgorde van deze personen is: 

 echtgenoot of partner 

 inwonend kind(eren) 

 vader en/of uw moeder die bij u woonden op het ogenblik van uw overlijden 

 een ander persoon die bij u woonde op het ogenblik van uw overlijden 

 

1.4. Men dient op 1 januari van het jaar van aanvraag ingeschreven te zijn in de bevolkingsregisters 

van de gemeente Anzegem. 

 

1.5. De aanvragen, vergezeld van de nodige bewijsstukken, dienen te gebeuren bij dienst Sociaal 

Welzijn. 

Wie voorheen reeds deze toelage werd toegekend, zal automatisch de aanvraagformulieren 

ontvangen. 

De aanvragen dienen te gebeuren gedurende de maanden mei en juni en betreffen het vorige 

kalenderjaar. 

De uitbetaling gebeurt naar rata van het aantal volledige maanden waarin tijdens het voorbije jaar aan 

alle voorwaarden werd voldaan. 

Indien men pas na juni beschikt over een geldig attest mag de aanvraag nog gebeuren en zal de 

toekenning van de toelage gebeuren met terugwerkende kracht tot de datum waarop aan alle 

voorwaarden voldaan is. 

 

1.6. De toelage kan worden teruggevorderd indien blijkt dat door de aanvrager een onjuiste en/of 

onvolledige aanvraag en/of dito attest werd ingediend. 

 

1.7. Deze toelage wordt slechts toegekend binnen de perken van het goedgekeurde begrotingskrediet 

terzake. Voor het geval het begrotingskrediet niet toereikend is om de bovenvermelde toelage uit te 

betalen, zal de toelage verhoudingsgewijze verminderd worden. 

 

1.8. Deze toelage kan gecumuleerd worden met de andere gemeentelijke sociale toelagen met 

uitzondering van de gezinstoelage. 

 

 

2. Toelage dag- of nachtopvang 

 

2.1. Vanaf 1.01.2015 en onder de hierna gemelde voorwaarden wordt een gemeentelijke toelage 

toegekend voor dag- of nachtopvang. 

 

2.2. Een toelage voor dag- of nachtopvang wordt toegekend aan  

 personen vanaf 65 jaar 
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 uitzondering hierop: dementerende personen jonger dan 65 jaar (bewijs dementie te leveren 

aan de hand van medische verklaring).  

 

2.3. Personen moeten gedomicilieerd zijn in Anzegem op het moment van aanvraag, in hun 

thuismilieu verzorgd worden en overdag of ’s nachts  naar een dag- of nachtverzorgingscentrum of 

dagcentrum gaan.   

 

2.4.. De toelage bedraagt 2 euro per dag 

 

2.5. De aanvragen worden jaarlijks in de maanden januari en februari ingediend bij de dienst Sociaal 

Welzijn en hebben betrekking op het afgelopen kalenderjaar. 

 

2.6. Deze toelage wordt slechts toegekend binnen de perken van het goedgekeurde begrotingskrediet 

terzake. Voor het geval het begrotingskrediet niet toereikend is om de bovenvermelde toelage uit te 

betalen, zal de toelage verhoudingsgewijze verminderd worden. 

 

2.7. Deze toelage kan gecumuleerd worden met de andere gemeentelijke sociale toelagen 

 

 

3. Toelage kortverblijf 

 

3.1. Vanaf 1.01.2015 en onder de hierna gemelde voorwaarden wordt een gemeentelijke toelage 

toegekend voor kortverblijf. 

 

3.2. Een toelage voor kortverblijf wordt toegekend aan ouderen of personen met een handicap, 

gedomicilieerd in Anzegem op het moment van aanvraag, die vanuit hun thuissituatie tijdelijk 

opgenomen worden in een erkende instelling voor kortverblijf met de bedoeling daarna opnieuw thuis 

verzorgd te worden. 

 

3.3. Er wordt verstaan onder: 

- ouderen: de leeftijd van 60 jaar bereikt hebben 

- persoon met een handicap: een attest invaliditeit hebben van minimum 66 % uitgereikt door 

R.I.Z.I.V. of een attest FOD Sociale Zekerheid zoals vastgelegd in gemeentelijk reglement 

zorgtoelage  

3.4. De toelage bedraagt 5 euro per dag met een maximum van 60 dagen per jaar. 

 

3.5. De aanvragen dienen binnen de drie maand na afloop van het kortverblijf ingediend te worden bij 

de dienst Sociaal Welzijn. 

Bij de aanvraag dient een kopie van de factuur gevoegd te worden waaruit blijkt dat men op kortverblijf  

was in een erkende instelling. 

 

3.6. Deze toelage wordt slechts toegekend binnen de perken van het goedgekeurde begrotingskrediet 

terzake. Voor het geval het begrotingskrediet niet toereikend is om de bovenvermelde toelage uit te 

betalen, zal de toelage verhoudingsgewijze verminderd worden. 

 

3.7. Deze toelage kan gecumuleerd worden met de andere gemeentelijke sociale toelagen 
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4. Vakantietoelage 

 

4.1. Vanaf 1.01.2015 en onder de hierna gemelde voorwaarden wordt een gemeentelijke 

vakantietoelage toegekend. 

 

4.2. Er wordt jaarlijks een toelage toegekend aan personen met een handicap of aan langdurig zieken 

als tussenkomst in de kosten van een aangepast vakantieverblijf in binnen- of buitenland. 

Deze vakantie dient georganiseerd te worden door een sociale vereniging of erkend ziekenfonds, door 

het gewest of hogere overheid daartoe gemachtigd. 

 

4.3. Voorwaarden om in aanmerking te komen : 

- gedomicilieerd in onze gemeente op datum van de aanvang van de vakantie 

- een attest invaliditeit hebben van minimum 66 % uitgereikt door R.I.Z.I.V. of een attest FOD 

Sociale Zekerheid zoals vastgelegd in gemeentelijk reglement zorgtoelage  

- een attest kunnen voorleggen van deze reis, afgeleverd door de organiserende sociale vereniging 

of ziekenfonds. 

- het verblijf moet minimum 5 opeenvolgende dagen duren  

 

4.4. De vakantietoelage bedraagt 10 % van de deelnameprijs met een maximum van 100 euro. 

Deze toelage wordt slechts één maal per kalenderjaar toegestaan voor eenzelfde begunstigde. 

 

4.5. De aanvragen dienen binnen de drie maand na afloop van de vakantie ingediend te worden bij de 

dienst Sociaal Welzijn. Bij de aanvraag dienen de nodige attesten te worden gevoegd. 

 

4.6. Deze toelage wordt slechts toegekend binnen de perken van het goedgekeurde begrotingskrediet 

terzake. Voor het geval het begrotingskrediet niet toereikend is om de bovenvermelde toelage uit te 

betalen, zal de toelage verhoudingsgewijze verminderd worden. 

 

4.7. Deze toelage kan gecumuleerd worden met de andere gemeentelijke sociale toelagen. 

 

 

5. Toelage palliatieve thuiszorg 

 

5.1. Vanaf 1.01.2015 zal de gemeente een toelage toekennen aan palliatieve thuispatiënten als 

tussenkomst in de geneeskundige verzorging, de verzorgingsmiddelen en de hulpmiddelen. 

 

5.2. Deze toelage is eenmalig en bedraagt 250 euro. 

Het bedrag komt toe aan de ongeneeslijk zieke patiënt. Indien hij/zij handelingsonbekwaam is of 

overlijdt voor hij/zij de premie kan aanvragen, moet de aanvraag gebeuren in naam van de 

ongeneeslijk zieke patiënt en kan het aanvraagformulier worden ingevuld door zijn/haar echtgenote of 

bij ontstentenis hiervan door degene die de daadwerkelijke verzorging op zich neemt of genomen 

heeft. 

 

5.3. Voorwaarden waaraan men moet voldoen : 

- gedomicilieerd in de gemeente op het ogenblik van de aanvraag 

- een gelijkaardige premie verkregen hebben via het RIZIV en hiervan een attest kunnen 

voorleggen. Het attest dient zeker volgende gegevens te bevatten : naam en adres van de 
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palliatieve patiënt, de bevestiging dat betrokkene reeds een tegemoetkoming voor palliatieve 

thuiszorg heeft ontvangen via het RIZIV en de periode waarvoor de patiënt deze premie 

ontvangen heeft. Dit attest kan bekomen worden bij het ziekenfonds waarbij de palliatieve patiënt 

aangesloten is. 

 

5.4. De aanvraag voor de palliatieve thuiszorgpremie dient te gebeuren bij de dienst Sociaal Welzijn. 

De uitbetaling van de toelage wordt zo snel mogelijk geregeld. 

  

5.5. Deze toelage wordt slechts toegekend binnen de perken van het goedgekeurde begrotingskrediet 

terzake. Voor het geval het begrotingskrediet niet toereikend is om de bovenvermelde toelage uit te 

betalen, zal de toelage verhoudingsgewijze verminderd worden. 

 

5.6. Deze toelage kan gecumuleerd worden met de andere gemeentelijke sociale toelagen 

 

Art.2: Kennis te geven van dit besluit aan de toezichthoudende overheid volgens de regels vervat in 

het gemeentedecreet van 15 juli 2005 houdende regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het 

algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten. 

 

Gedaan in zitting als ten hoofde 

 

 

Sonja Nuyttens   Stephan Titeca 

Waarnemend Secretaris   Voorzitter 

 

Voor eensluidend afschrift 

Anzegem,  2 juni 2015 

 

Sonja Nuyttens   Claude Van Marcke 

Waarnemend Secretaris   Burgemeester 

 


