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Toelage op afvalkosten om medische redenen
Wettelijk kader


Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017

Situering
De gemeenteraad is bevoegd voor het goedkeuren van toelagereglementen.
Motivering
Het bestuur wenst in te zetten op afvalpreventie en vermindering van de afvalberg.
Personen die om medische redenen echter extra afval produceren worden hierdoor zwaarder belast dan
personen die geen medische redenen hebben. Om aan deze ongelijkheid iets te doen voorzien we deze
toelage.
Financiële aspecten
De financiële aspecten werden voorzien in het strategisch meerjarenplan 2020 - 2025 van de gemeente
- OCMW.
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen
BESLUIT
Artikel 1 Doel
De gemeente wil inwoners die om medische redenen extra afval produceren een sociale toelage
verlenen voor de variabele afvalbelasting.
Artikel 2 Doelgroep
Voor de toelage komen in aanmerking:
Personen die om medische redenen extra afval veroorzaken:
a. Personen met chronische incontinentie, die eveneens houder zijn van een attest en/of
begunstigde zijn van een tegemoetkoming:
Katzschaal thuisverpleging met score 3 of 4 voor het criterium incontinentie en toiletbezoek
Tegemoetkoming incontinentie VAPH
Attest ziekenfonds onbehandelbare incontinentie
Attest ziekenfonds incontinentieforfait voor zwaar zorgbehoevende
Erkenning van handicap met score 3 of meer voor persoonlijke hygiëne van FOD Sociale
Zekerheid
b. Personen met een stoma
c. Personen die thuisdialyse toepassen

d. Personen met een huidaandoening met blaarvorming en loskomende opperhuid of een andere
huidaandoening die overmatig gebruik van verzorgingsmateriaal tot gevolg heeft
Artikel 3 Voorwaarden
De gemeente verleent een toelage onder de volgende voorwaarden:
1. Inwoner zijn op 1 januari van het betrokken belastingjaar.
2. Behoren tot minimaal één van de categorieën van artikel 2 op 1 januari van het betrokken
belastingjaar.
3. Na voorlegging van het attest (ziekenfonds, Vlaams Agentschap of arts) bij het
gemeentebestuur.
4. Personen die verblijven in een instelling, rust- of verzorgingstehuis of deel uitmaken van een
woon-leef gemeenschap komen niet in aanmerking voor deze toelage.
5. Het verlenen van de subsidie kan enkel binnen de perken van de goedgekeurde kredieten die
het college van burgemeester en schepenen voor dit reglement voor overdrachten beschikbaar
stelt en overeenkomstig de Wet van 14 november 1983 houdende controle op de toekenning en
op de aanwending van sommige toelagen.
Artikel 4. Bedragen
De toelage bedraagt per gezin 1 rol grote huisvuilzakken.
Artikel 5 Procedure
De belastingplichtige doet een aanvraag via het aanvraagformulier terug te vinden op de
gemeentelijke website. Deze aanvraag moet jaarlijks ingediend worden voor 30 september.
Artikel 6 Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2020 tot uiterlijk 31 december 2025.
Het reglement inzake sociale toelage bij belasting op het inzamelen en verwerken van afvalstoffen,
goedgekeurd door de gemeenteraad van 11 februari 2014 wordt opgeheven vanaf 1 januari 2020.
Dit reglement wordt bekendgemaakt via de gemeentelijke website.
Vastgesteld in zitting als vermeld.
(w.g.) Liesje Raemdonck
algemeen directeur
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