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Reglement op de toekenning van een toelage voor een persoon met een handicap
OVERW EGEND GEDEELTE
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;
Gelet op de OCMW-wet van 8 juli 1976 en latere wijzigingen;
Gelet op de Wet van 2 april 19565 en latere wijzigingen betreffende het ten laste nemen van steun door
de OCMW’s;
Overwegende dat het OCMW vaststelt dat diverse gezinnen kampen met hoge kosten ingevolge de
zorg voor een persoon met een handicap;
Overwegende dat het OCMW regelmatig aanvragen ontving voor tussenkomsten voor gezinnen die
hoge kosten hadden ingevolge de zorg voor een persoon met een handicap. In diverse steden en
gemeenten bestond hiervoor een regeling. Dat de toelage een financiële ondersteuning wil zijn voor
diegenen die een persoon met een handicap thuis opvoeden en dit voor de bijzondere zorgen die
dergelijke personen vereisen;
Overwegende dat het OCMW in een toelage voor een persoon met een handicap wenst te voorzien;
Na beraadslaging, besluit de OCMW-raad:
BESCHIKKEND GEDEELTE
ARTIKEL 1 /TOEPASSINGSPERIODE
Dit reglement is van toepassing op legislatuur 2019-2024.
ARTIKEL 2 /DEFINITIE PERSOON MET EEN HAN DICAP
Als persoon met een handicap wordt verstaan:
-

Kinderen waarvoor een verhoogde kinderbijslag wordt ontvangen en dit tot en met het
kalenderjaar waarin het betrokken kind 21 jaar wordt.
De persoon waarover een beschermingsmaatregel werd uitgesproken en een bewindvoerder
werd aangesteld.

ARTIKEL 2 /RECHTHEBBENDEN
Rechthebbenden op een toelage voor een persoon met een handicap zijn personen die zijn
ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister van Kortenaken en die de verzorging en de
opvoeding op zich nemen van een persoon met een handicap.
ARTIKEL 3 /AANVRAAG
De toelage kan worden aangevraagd door de persoon die de kinderbijslag ontvangt of de persoon bij
wie de persoon waarover een beschermingsmaatregel werd uitgesproken en een bewindvoerder werd
aangesteld, woont.
De aanvraag dient gericht te worden aan het OCMW via het daartoe bestemde aanvraagformulier. Bij
dit formulier wordt het bewijs gevoegd van de verhoogde kinderbijslag of de verlengde minderjarigheid.
De aanvraag zal worden voorgelegd de eerstvolgende vergadering van het Bijzonder Comité voor de
Sociale Dienst.
ARTIKEL 5 /TOELAGE
De toelage voor een persoon met een handicap bedraagt per persoon per jaar € 125,00.
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ARTIKEL 6 /BEKENDMAKING
Dit reglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig het Besluit van de Vlaamse Regering van 20 april
2018 betreffende de bekendmaking en raadpleegbaarheid van besluiten en stukken van het lokaal
bestuur, betreffende de wijze waarop de reglementen en verordeningen van het lokaal bestuur worden
bijgehouden in het register en betreffende de raadpleegbaarheid van de besluiten van de politiezones
en hulpverleningszones.
Op de gemeentelijke webstek wordt dit reglement gepubliceerd op https://www.kortenaken.be/bestuurdiensten/reglementen/ met vermelding van de datum waarop het door de OCMW-raad aangenomen
werd.
ARTIKEL 7 /INW ERKINGTREDING
Dit reglement treedt in werking vanaf 29 maart 2019.
Dit reglement vervangt alle voorgaande reglementen inzake deze materie.
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