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SUBSIDIEREGLEMENT inzake toelagen aan personen met incontinentie, nierdialysepatienten en
onthaalgezinnen
OVERW EGEND GEDEELTE
Gelet op artikelen 41, 162 en 170, §4 van de grondwet;
Gelet op artikel 42, §3 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en de latere wijzigingen;
Gelet op artikel 40 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, met ingang vanaf 1 januari
2019;
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus;
Gelet op het Ministerieel Besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere
voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleidsen beheerscyclus met de bijbehorende bijlagen met de schema's en de rekeningstelsels;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing dd. 25.11.2008 houdende het subsidiereglement op herbruikbare
luiers;
Gelet op het voorziene budget met budgettaire sleutel 64910000/032900 – actie 3 - Toegestane
werkingssubsidies aan gezinnen;
Gelet op de jaarlijkse actualisatie van het meerjarenplan waarbij het eerste jaar van het meerjarenplan
vanaf 2020 telkens het initiële budget zal vormen;
Overwegende dat de gemeenteraad jaarlijks dit aangepaste meerjarenplan en budget dient te
autoriseren;
Na beraadslaging, besluit de gemeenteraad:

BESCHIKKEND GEDEELTE
ARTIKEL 1 /DOEL
Dit subsidiereglement beoogt de financiële ondersteuning van personen met incontinentie of
nierdialysepatiënten en onthaalgezinnen, voor wie het principe ‘de vervuiler betaalt’ een zware
financiële last kan zijn. Er wordt immers betaald per kg restafval terwijl pampers een aanzienlijk gewicht
op dit vlak betekenen. Deze categorieën van persoenen kunnen een toelage bekomen ter compensatie
van de retributie op de huisvuilophaling.
ARTIKEL 2 /TOEPASSINGSGEBIED
Dit reglement is van toepassing op:




personen met incontinentie
nierdialysepatiënten
initiatieven, ongeacht hun juridische vorm, die werkzaam zijn in de sector van de kinderopvang
en erkend zijn door de diensten van de Vlaamse minister van Welzijn.

ARTIKEL 3/DEFINITIES
Personen met incontinentie: personen die lijden aan ongewild verlies van urine of ontlasting en wiens
aandoening wordt gestaafd met een medisch attest
Nierdialysepatiënten: personen bij wie de nierfunctie kunstmatig wordt vervangen en wiens
aandoening wordt gestaafd met een medisch attest
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Initiatieven inzake kinderopvang: crèches, onthaalouders, private of publieke initiatieven ongeacht hun
rechtsvorm.
ARTIKEL 4/SUBSIDIE-ENVELOPPE
Het betreft een open budget wat doorheen het jaar onderhevig kan zijn aan budgetwijzigingen.
De subsidie bedraagt:



voor personen met incontinentieproblemen en nierdialysepatiënten: de som die meer verbruikt
is dan 50 euro voor het restafval, met een maximum van 50 euro
voor erkende initiatieven in de sector van de kinderopvang: maximaal 20 euro per erkende
opvangplaats à rato van de gemiddelde bezetting in het voorgaande jaar, vast te stellen op
basis van de cijfers van de door Kind en gezin geverifieerde cijfers van bezetting

Het budget van een gegeven budgetjaar is gelijk aan het aantal ontvankelijke en goedgekeurde
aanvragen x max. bedragen per aanvrager.
ARTIKEL 5/BEGUNSTIGDEN
Personen met incontinentie, nierdialysepatiënten en
initiatieven, ongeacht hun juridische vorm, die
werkzaam zijn in de sector van de kinderopvang en erkend zijn door de diensten van de Vlaamse
minister van Welzijn.
ARTIKEL 6/VOORW AARDEN
Volgende voorwaarden dienen vervuld te zijn:




voor personen met incontinentieproblemen en nierdialysepatiënten: ingeschreven zijn in het
bevolkings- of vreemdelingenregister van de gemeente en de aanvraag staven met een
medisch attest
voor initiatieven uit de sector van de kinderopvang: het initiatief is gevestigd op het
grondgebied van Kortenaken en is erkend. De bezetting wordt aangetoond op basis van
cijfers van Kind en Gezin van het jaar voorafgaand aan de aanvraag.

ARTIKEL 7/AANVRAAGPROCEDURE
Via een aanvraagformulier dat dient vergezeld te zijn van de stavingsstukken.
ARTIKEL 8/BEOORDELINGSPROCEDURE
De aanvragen worden beoordeeld door de milieuambtenaar en de financieel directeur na ontvangst
van het ingevulde aanvraagformulier.
ARTIKEL 9/BETALINGSMODALITEITEN
De gemeente zal de diftarrekening van de aanvrager of het opvanginitiatief crediteren in de loop van
de maand januari van het jaar volgend waarop ze betrekking heeft. De creditering gebeurt na controle
van de verbruikte som tot en met 31 december op de diftarrekening van de aanvrager of van de
diftarrekening van de persoon waar de aanvrager inwoont of de diftarrekeing van het opvanginitiatief.
ARTIKEL 10/SANCTIES
Bij een bedrieglijke aanvraag wordt de subsidie onmiddellijk teruggevorderd indien deze al zou
uitgekeerd zijn.
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ARTIKEL 11/BEKENDMAKING
Dit subsidiereglement 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/Bestuur&diensten/Reglementen/Subsidies-premies-toelagen/ met
vermelding van de datum waarop het door de gemeenteraad aangenomen werd.
ARTIKEL 12/INW ERKINTREDING
Dit premiereglement treedt in werking op 1 augustus 2020 en eindigt ten laatste op 31 december 2024.
Dit premiereglement vervangt alle voorgaande reglementen inzake deze subsidie.
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