Reglement lokale mantelzorgpremie (raad voor maatschappelijk welzijn
van 30/8/2021)
DE RAAD,
• Gelet op art. 77 en art. 78 van het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017 aangaande de
bevoegdheden van de raad voor maatschappelijk welzijn;
• Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 30/06/2008 houdende het instellen van een
mantelzorgpremie, als flankerende maatregel bij het gemeenteraadsbesluit van 18/12/2007
houdende de goedkeuring van het Lokaal Sociaal Beleidsplan;
• Overwegende dat hulp die 65-plussers toestaat langer in de vertrouwde omgeving te wonen
aangemoedigd moet worden;
• Gelet op het feit dat de BEL-schaal, die de graad van zorgbehoevendheid bepaald verdwijnt vanaf
30/6/2021 en dit wordt vervangen door de BelRAI-screener dient artikel 4 van het huidige
reglement aangepast te worden.
• Vanuit VVSG kan er volgend advies meegegeven worden, na overleg met professor Anja De Clercq
die het onderzoek rond BelRAI trekt m.b.t. het vastleggen van een afkappunten bij het gebruik van
de BelRAI-screener, voor te bepalen wie recht heeft op de gemeentelijke mantelzorgpremie. Vanuit
de insteek afkappunten vast te leggen die mensen in kaart brengen met een zorgbehoefte die net
niet in aanmerking komen voor het Zorgbudget Voor Zwaar Zorgbehoevenden (de voormalige
Vlaamse Zorgverzekering) komen we tot volgende 3 scores op de BelRAI-screener:
• Score 12/30 voor de hele BelRAI-screener en geen 6/12 of meer op ADL/IADL
• Score 5/12 voor de modules ADL én IADL (opgeteld) en geen 13/30 of meer voor de hele BelRAIscreener
• Score 3 óf 4/6 op de module Cognitie én geen 13/30 of meer voor de hele BelRAI-screener én
geen 6/12 of meer op ADL & IADL;
• Gelet op de Toegestane werkingssubsidies op AR 6491000 aan gezinnen op beleidsitem 094300
Gezinshulp. Het voorziene budget is €9.000;
• Gehoord de toelichting en tussenkomst ter zitting, zoals opgenomen in het zittingsverslag;
• Gehoord de vraag van raadslid Jan Van Hee om het omkaderend beleid voor de mantelzorgers in
de gemeente ook op te nemen, waarop schepen Cooreman stelt dat hij dit zal bekijken met de
mensen op het terrein.
BESLUIT:

Unaniem

Artikel 1
Besluit het advies van VVSG op te volgen wat betreft het vastleggen van afkappunten bij het gebruik
van de BelRAI-screener, om te bepalen wie recht heeft op de gemeentelijke mantelzorgpremie
waardoor het reglement, houdende de gemeentelijke mantelzorgpremie
met ingang van 01/07/2021 als volgt wordt hervastgesteld:
Artikel 1 Doelstelling
Het lokaal bestuur Berlare kan 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
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Opdat de aanvrager (zijnde de in artikel 1 genoemde mantelzorger) aanspraak zou kunnen maken op
deze premie moet de persoon voor wie gezorgd wordt 65 jaar zijn op het moment van de aanvraag.
Artikel 3 Band tussen mantelzorger en zorgbehoevende
De aanvrager moet door affectieve en/of familiale relatie verbonden zijn met de zorgbehoevende.
Artikel 4 Graad zorgbehoevendheid
De zorgbehoevende dient één van onderstaande scores te hebben op de BelRAI-screener:
• Score 12/30 voor de hele BelRAI-screener en geen 6/12 of meer op ADL/IADL
• Score 5/12 voor de modules ADL én IADL (opgeteld) en geen 13/30 of meer voor de hele BelRAIscreener
• Score 3 óf 4/6 op de module Cognitie én geen 13/30 of meer voor de hele BelRAI-screener én geen
6/12 of meer op ADL & IADL
De indicatiestelling dient te gebeuren door een erkende indicatiesteller van de Vlaamse
Zorgverzekering.
De gemeentelijke mantelzorgpremie is niet cumuleerbaar met het Zorgbudget Voor Zwaar
Zorgbehoevenden.
Een maatschappelijk werker van het 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 bij middel van het aanvraagformulier dat te verkrijgen is bij
het gemeentebestuur en het sociaal huis of online via
https://www.ocmwberlare.be/aanvraagformulier-gemeentelijke-mantelzorgpremie/
Bij deze aanvraag zal volgend attest bijgevoegd worden:
− Export met scores (PDF) BelRai-screener van de zorgbehoevende
De aanvraag dient jaarlijks vernieuwd te worden en ingediend te worden in het sociaal huis, Baron
Tibbautstraat 29a, 9290 Berlare uiterlijk 31 december van het verzorgingsjaar.
Artikel 3
Maakt een afschrift van dit besluit voor verder gevolg over aan:
− Sociaal huis
− de financieel directeur
− dienst communicatie voor aanpassing op de website gemeente en OCMW
Artikel 4
Maakt dit besluit bekend volgens de bepalingen in het decreet lokaal bestuur.

Hilde Van der Jeugt
algemeen directeur (get.)

Vastgesteld in zitting, datum als hierboven.
Namens de raad voor maatschappelijk welzijn
Bij verordening
Katja Gabriëls
voorzitter dd(get.)
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