Uittreksel uit de notulen
raad van 21 december 2015
Reglement tot toekenning van een incontinentietoelage voor de meerkost in het kader van
afvalverbruik aan personen met chronische incontinentieproblemen.
DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN,
Aanwezig:

Marie Jeanne Hendrickx, Ursula Bervoets, Maria Boven, Jerry Janssens,
Jozef Lemmens, Kathleen Lemmens, Xavier Lesenne, Omer Mievis,
Marlene Swinnen, Benny Vangelder, Patrick Vansweevelt: raadsleden;
Guido Goossens: OCMW-secretaris

Verontschuldigd:
Afwezig:
Gelet op de invoering van het Diftar-systeem voor huisvuilophaling in de stad ScherpenheuvelZichem vanaf 01 januari 2016 waardoor de inwoners van de stad betalen per kilo restafval ipv per
huisvuilzak;
Overwegende dat voor personen met incontinentieproblemen die aanzienlijk pampers gebruiken
het Diftar-systeem betekent dat zij bijkomend een aanzienlijk gewicht restafval dienen te betalen
waardoor zij een ernstige financiële meerkost te dragen hebben;
Overwegende dat bij deze personen met incontinentieproblemen personen met de lagere
inkomens hierdoor bijkomend ernstige financiële moeilijkheden kunnen ondervinden;
Overwegende dat het aangewezen is voor deze personen een financiële steun in te voeren die kan
toegekend worden na sociaal onderzoek door de maatschappelijk werkers;
Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de OCMW’s en latere
wijzigingen;
Gelet op de bespreking;
Op voorstel van de voorzitter;
Ja-stemmen:

Marie Jeanne Hendrickx, Ursula Bervoets, Maria Boven, Jerry Janssens,
Jozef Lemmens, Kathleen Lemmens, Xavier Lesenne, Omer Mievis,
Marlene Swinnen, Benny Vangelder, Patrick Vansweevelt

Neen-stemmen:
Onthoudingen:
BESLUIT:
Artikel 1: Het OCMW verleent een incontinentietoelage aan personen met chronische
incontinentieproblemen die voldoen aan de volgende voorwaarden op de datum van de aanvraag:
- inwoner zijn van de stad Scherpenheuvel-Zichem : ingeschreven zijn in het bevolkings- of
vreemdelingenregister van de stad Scherpenheuvel-Zichem, er zijn hoofdverblijfplaats
hebben en niet permanent verblijven in een instelling (woonzorgcentrum e.d.)
- te kampen hebben met chronische incontinentieproblemen: hiervoor wordt een bewijs
voorgelegd van de forfait incontinentiemateriaal of forfait onbehandelbare incontinentie van
het ziekenfonds of van de incontinentieforfait van het Vlaams Agentschap voor Personen
met een Handicap (VAPH)

-

gerechtigd zijn op het recht op verhoogde verzekeringstegemoetkoming van het RIZIV:
bewijs hiervan wordt geleverd aan de hand van een uittreksel uit de KSZ of aan de hand
van een attest van het ziekenfonds

Artikel 2: De incontinentietoelage bedraagt forfaitair 50 euro per persoon per kalenderjaar vanaf 01
januari 2016.
Artikel 3: De toelage wordt gestort op de Diftarrekening van de betrokken persoon of van het
betrokken gezin.
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