Reglement gemeentelijke mantelzorgpremie (gemeenteraad 20/12/2017)
Artikel 1: doelstelling
Het gemeentebestuur van Berlare kan, in samenwerking met OCMW Berlare, onder de hierna gestelde
voorwaarden een mantelzorgpremie toekennen aan de mantelzorger die een zorgbehoevende op
regelmatige basis en niet beroepsmatig verzorgt in zijn thuismilieu.
Artikel 2: leeftijd
De aanvrager (mantelzorger) maakt pas aanspraak op deze premie als de persoon voor wie gezorgd
wordt, 65 jaar is op het moment van de aanvraag.
Artikel 3: band tussen mantelzorger en zorgbehoevende
Degene die de aanvraag doet, moet door een affectieve en/of familiale relatie verbonden zijn met de
zorgbehoevende.
Artikel 4: graad zorgbehoevendheid
De zorgbehoevende dient een score te hebben op de BEL–schaal vanaf 30 tot en met 34.
De indicatiestelling dient te gebeuren door een erkende indicatiesteller van de Vlaamse
Zorgverzekering.
De sociale dienst van OCMW Berlare maakt een verslag op waarin de taak van de mantelzorger wordt
omschreven.
Artikel 5: domicilie
De zorgbehoevende dient gedomicilieerd te zijn in de gemeente Berlare en mag niet permanent
verblijven in een verzorgingsinstelling.
De mantelzorger dient ofwel in te wonen bij de zorgbehoevende ofwel een niet-inwonende te zijn
maar wel gedomicilieerd in de gemeente Berlare.
Artikel 6: premiebedrag
De gemeentelijke mantelzorgpremie bedraagt 300,00 euro per jaar.
Er wordt slechts één mantelzorgpremie toegekend per zorgbehoevende persoon.
Artikel 7: aanvraag
De aanvrager dient zijn aanvraag te doen via het gemeentelijk aanvraagformulier dat te verkrijgen is
bij het gemeentebestuur en de sociale dienst van het OCMW Berlare.
Bij deze aanvraag zal volgend document worden bijgevoegd:
Bel-score van de zorgbehoevende.
De aanvraag dient jaarlijks vernieuwd te worden en ingediend bij de sociale dienst van OCMW Berlare,
uiterlijk op 31 december van het verzorgingsjaar.
Artikel 8: procedure
Alle aanvragen worden onderzocht door de sociale dienst van OCMW Berlare en ter goedkeuring
voorgelegd aan het bijzonder comité van de sociale dienst van het OCMW.
Na goedkeuring worden de nodige gegevens doorgegeven aan het gemeentebestuur dat zorgt voor
de uitbetaling van de premie.
Artikel 9: inwerkingtreding
Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2018.
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