Reglement toelage aan ouders van een kind met een handicap (goedgekeurd
in raad voor maatschappelijk welzijn van 2 maart 2020)
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 20/12/2017 houdende goedkeuren wijzigen van toelage aan
ouders van een kind met een handicap;
 Overwegende dat in het meerjarenplan van 2020-2025 op AR 6491000 Toegestane werkingssubsidie
aan gezinnen op beleidsitem 091100 Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap, het
voorziene budget 6.000 euro is;
 Gelet op de integratie van gemeente en OCMW waarbij alle steunmaatregelen worden voorzien bij het
sociaal huis;
 Overwegende dat om reden van administratieve vereenvoudiging alle aanvragen hieromtrent worden
behandeld door het sociaal huis;
 Overwegende dat de OCMW-raad van heden deze toelage heeft geagendeerd;
Gelet op AR 6491000 Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen op beleidsitem 091100 Diensten en
voorzieningen voor personen met een handicap, het voorziene budget is 6.000 euro;
 Gehoord de toelichting en de tussenkomst ter zitting zoals opgenomen in het zittingsverslag.
BESLUIT:

Unaniem

Artikel 1
Besluit het volgende reglement, houdende toelage aan ouders van een kind met een handicap
goed te keuren met ingang van 01/01/2020.
Artikel 2
OCMW Berlare kent een jaarlijkse toelage toe, zijnde 300,00 euro, aan ouders of opvoeders van een kind
met een handicap, onder de in artikel 3 vastgestelde voorwaarden.
Artikel 3 Besluit de hieronder opgenoemde voorwaarden goed te keuren
Voorwaarden:
1. Op 1 januari van het begrotingsjaar de gezinnen die ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters
of het vreemdelingenregister van de gemeente Berlare en er tot het ogenblik van de aanvraag
normaal en ononderbroken ingeschreven zijn gebleven. Deze controle zal uitgevoerd via een
KSZ-raadpleging. Voor de interpretatie van het begrip ‘gezin’ baseert het bestuur zich op de
gecoördineerde versie van ‘de algemene onderrichtingen betreffende het houden van de
bevolkingsregisters’ van de FOD Binnenlandse Zaken.
2. Rechthebbend zijn op bijkomende kinderbijslag uit hoofde van het kind met minstens vier punten
in pijler 1 zoals die gedefinieerd wordt in artikel 6 van het koninklijk besluit van 28/03/2003 tot
uitvoering van de artikelen 47, 56septies en 63 van de samengeordende wetten betreffende de
kinderbijslag voor loonarbeiders en van artikel 88 van de programmawet (I) van 24 december
2002;
3. Het kind is ten hoogste 21 jaar oud;
4. Het kind mag niet permanent (7/7 dagen) opgenomen zijn in een aangepaste instelling;

5. Een aanvraag indienen bij de sociale dienst van OCMW Berlare op de formulieren die door het
bestuur ter beschikking worden gesteld, met de daar bijhorende attesten, nl.
o Attest afgeleverd door de FOD Sociale Zekerheid Directie-generaal Personen met een
handicap.
o Verklaring waarbij wordt bevestigd dat het kind niet permanent is opgenomen in een
aangepaste instelling.
6. Na goedkeuring op het Bijzonder Comité voor de sociale dienst zal er overgegaan worden tot
uitbetaling van de toelage
Artikel 4
De uitbetaling zal slechts kunnen geschieden binnen de perken van de hiervoor beschikbare en
goedgekeurde kredieten.
Artikel 5
Een laattijdige aanvraag kan in aanmerking worden genomen, indien zij maximaal drie jaar na het jaar
waarop de aanvraag betrekking heeft, werd ingediend.
Artikel 6
De toelage bij laattijdige aanvragen zal deze bedragen die in het toenmalige dienstjaar geldig was.
Voor het dienstjaar 2017 bedroeg de toelage 190,00 euro per dienstjaar.
Artikel 7
Bepaalt dat afschrift van dit besluit voor verder gevolg zal worden overgemaakt aan:
- de financieel directeur;
- sociale dienst OCMW Berlare.
Artikel 8
Maakt dit besluit bekend volgens de bepalingen in het decreet lokaal bestuur.
Vastgesteld in zitting, datum als hierboven.
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