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AANPASSING REGLEMENT SOCIALE TEGEMOETKOMING VOOR PERSONEN MET CHRONISCHE
INCONTINENTIE, STOMA, THUISDIALYSE OF HUIDAANDOENING - GOEDKEURING
De raad voor maatschappelijk welzijn
Aanleiding
IVAREM heeft voor de komende legislatuur (2020-2025) voor de afvalbelasting vaste bijdrage (voorheen 54 euro) een
nieuwe regeling uitgewerkt voor inzameling en verwerking van huishoudelijke afvalstoffen. Met de GDPR-regelgeving
kan IVAREM niet meer de vermindering om medische reden toepassen en stellen zij voor deze vermindering te
compenseren via de variabele afvalbelasting: door het aanbieden van gratis huisvuilzakken aan bepaalde categorieën
van de bevolking. Vermits wij in 2019 deze belastingen voor de fusiegemeente hebben aangepast om deze gelijk te
maken voor alle inwoners moet de toelage betreffende deze belastingen herbekeken worden.
Juridische grond
Volgende bevoegdheidsgrond en regelgeving is van toepassing:
Bevoegdheidsgrond


Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikelen 77 en 78;



Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56;



Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40 §3 en 41, 14°;
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Toepasselijke regelgeving


Het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en
afvalstoffen, inzonderheid artikel 26, en latere wijzigingen (intergemeentelijke inning);



Het besluit van de Vlaamse regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams reglement
betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (VLAREMA);



Het besluit van de Vlaamse regering van 16 september 2016 tot vaststelling van het uitvoeringsplan voor het
huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval;



Reglement sociale tegemoetkoming voor personen met chronische incontinentie, stoma, thuisdialyse of
huidaandoening goedgekeurd in de raad voor maatschappelijk welzijn van 25 maart 2019;

Feiten, context en argumentatie
In 2019 hebben wij de afvalbelastingen en de sociale correcties voor beide gemeenten op elkaar afgestemd:
Beide gemeenten hadden de mogelijkheid om een correctie via IVAREM toe te staan wegens medische redenen van
24 euro op de vaste bijdrage voor de verwerking van het huishouden (naast personen met een verhoogde
tegemoetkoming).
De medische reden werd als volgt omschreven:
Personen die om medische redenen extra afval veroorzaken:
1. 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

2. Personen met een stoma
3. Personen die thuisdialyse toepassen
4. Personen met een huidaandoening met blaarvorming en loskomende opperhuid of een andere huidaandoening die
overmatig gebruik van verzorgingsmateriaal tot gevolg heeft
Daarnaast had Puurs een tegemoetkoming voor dezelfde categorie onder de vorm van gratis huisvuilzakken.
Er werd beslist om beide regelingen voor alle inwoners van de fusiegemeente uit te werken.
Echter met de nieuwe regeling voor de vaste afvalbijdrage vervalt de correctie voor deze categorie. IVAREM stelt dan
ook voor om dit te compenseren via de variabele belasting, namelijk 1 rol huisvuilzakken (20 euro)
Echter heeft de raad voor maatschappelijk welzijn in vergadering van 25 maart 2019 beslist dat deze categorie 2 grote
zakken of 4 kleine zakken naast de correctie op de vaste afvalbelasting kon genieten.
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De nieuwe regeling betreffende de vaste afvalbijdrage werd door IVAREM uitgewerkt met volgende principes:
1) Er wordt een vaste afvalbijdrage per jaar per gezin aangerekend van 49 euro
2) een vrijstelling voor mensen met een referentieadres, woonachtig in een collectief gezin (WZC,
kloostergemeenschap,...) of gezinnen met de aanduiding tijdelijke afwezigheid in het bevolkingsregister.
3) verminderingen worden toegekend:
- 12 euro per gezin als alleenstaande
- 3 euro per minderjarig kind in het gezin met een maximum van 9 euro
- 24 euro vermindering als er minstens één lid van het gezin gerechtigd is op een verhoogde tegemoetkoming
Deze verminderingen worden rechtstreeks verrekend op het aanslagbiljet via de gegevens rijksregister en KSZ.
Dit belastingreglement zal ter goedkeuring aan de gemeenteraad van december voorgelegd worden en tegelijk zal
het reglement inzake toelage op de belasting op het inzamelen en verwijderen van huishoudelijke en daarmee
vergelijkbare afvalstoffen, vastgesteld in de gemeenteraad van 6 mei 2019 ingetrokken worden met ingang van 1
januari 2020 en vervangen door de nieuwe afvalbelasting.
Ter compensatie van het wegvallen van de 24 euro vermindering om medische redenen, passen wij het reglement
sociale tegemoetkoming voor personen met chronische incontinentie, stoma, thuisdialyse of huidaandoening
goedgekeurd in de raad voor maatschappelijk welzijn van 25 maart 2019, aan inzake het aantal gratis huisvuilzakken
naar 30 grote huisvuilzakken of 60 kleine huisvuilzakken ipv 20 grote huisvuilzakken of 40 kleine huisvuilzakken in
artikel 1 en 5.
In artikel 7. Opheffingsbepalingen zal het huidig reglement van 25 maart 2019 opgeheven worden op 31 december
2019. Het nieuwe reglement zal van toepassing zijn vanaf 1 januari 2020.
Financiële weerslag
De nodige budgetten zijn opgenomen in het meerjarenplan om aan de voorwaarden tot het bereiken van het
financieel evenwicht te voldoen zoals bepaald in het besluit van de Vlaamse regering van 30 maart 2018 over de
beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen.
Besluit
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Enig artikel: De raad voor maatschappelijk welzijn keurt onderstaand reglement m.b.t. de sociale tegemoetkoming
voor personen met chronische incontinentie, stoma, thuisdialyse of huidaandoening goed:
Artikel 1. Doel
Het OCMW van Puurs-Sint-Amands voorziet een sociale tegemoetkoming in de vorm van 30 grote of 60 kleine
huisvuilzakken aan personen die lijden aan chronische incontinentie, personen die een stoma hebben, personen die
thuisdialyse ondergaan of personen die lijden aan een huidaandoening met blaarvorming en loskomende opperhuid
of een andere huidaandoening die overmatig gebruik van verzorgingsmateriaal tot gevolg heeft.
De geschetste problematieken veroorzaken, buiten hun wil om, een verhoogde behoefte aan huisvuilzakken.
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Artikel 2. Definities
In dit reglement hebben de onderstaande begrippen de ernaast vermelde betekenis:
Chronische incontinentie : de incontinentie, ongecontroleerd verlies van urine of stoelgang met een blijvend karakter.
Stoma: een kunstmatige uitgang in het lichaam waarbij de stoelgang of urine in een plastiek zakje wordt opgevangen.
Thuisdialyse: nierdialyse die regelmatig thuis wordt gedaan door personen die lijden aan nierinsufficiëntie.
Huidaandoening: een huidaandoening met blaarvorming en loskomende opperhuid of een andere huidaandoening
die overmatig gebruik van verzorgingsmateriaal tot gevolg heeft.
Inwoner: een persoon die in het bevolkings-, wacht- of vreemdelingenregister in Puurs-Sint-Amands is ingeschreven.
Rechthebbende: persoon die voldoet aan de voorwaarden van artikel 4.
Artikel 3. Doelgroep
Volgende personen komen voor deze tegemoetkoming in aanmerking:
1. 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

2. Personen met een stoma
3. Personen die thuisdialyse toepassen
4. Personen met een huidaandoening met blaarvorming en loskomende opperhuid of een andere huidaandoening die
overmatig gebruik van verzorgingsmateriaal tot gevolg heeft
Artikel 4. Voorwaarden
§1. Inwoner zijn op 1 januari van het betrokken jaar van aanvraag.
§2. Behoren tot één van de categorieën van personen, zoals opgesomd in artikel 3.
§3. Thuis wonen en niet permanent verblijven in een instelling, woonzorgcentrum, rust- of verzorgingstehuis, al dan
niet erkende groep van assistentiewoningen/serviceflats of deel uitmaken van een woon-leef gemeenschap.
§4. Er kan maximaal één aanvraag per kalenderjaar worden ingediend, ongeacht of de rechthebbende behoort tot
één of meerdere van de categorieën van artikel 3.
Artikel 5. Bedragen
De tegemoetkoming wordt gegeven in de vorm van 30 grote of 60 kleine huisvuilzakken per kalenderjaar.
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Artikel 6. Procedure
§1. De aanvraag
1) De aanvraag gebeurt op een door de gemeente ter beschikking gesteld aanvraagformulier via de gemeentelijke
website of aan de onthalen van het Gemeentehuis, Sociaal Huis, oud-Gemeentehuis en de lokale dienstencentra.
2) De aanvraag dient minstens volgende gegevens te bevatten:
-

Gegevens van de rechthebbende

-

Opgave van voorkeur vuilzakken

-

Verklaring van huisarts: met handtekening en stempel

- Ondertekening rechthebbende: bij handelingsonbekwaamheid kan dit door de gevolmachtigde ondertekend
worden
-

Gegevens van de ophaler indien dit een andere persoon is dan de rechthebbende

3) De aanvraag wordt ingediend bij een medewerker van het onthaal van Gemeentehuis, Sociaal Huis, oudGemeentehuis en de lokale dienstencentra.
§2. Beoordeling en beslissing
1) De medewerker van het onthaal controleert en beoordeelt de aanvraag als volgt:
-

Of alle gevraagde gegevens correct en volledig ingevuld zijn

-

Of de nodige handtekeningen en stempels op het aanvraagformulier zijn aangebracht

2) Volgende aanvragen zijn onontvankelijk en worden door de medewerker van het onthaal niet in aanmerking
genomen:
-

Onvolledige aanvragen

-

Incorrecte aanvragen of aanvragen met valse verklaringen

-

Aanvragen van een rechthebbende die in hetzelfde kalenderjaar reeds deze tegemoetkoming heeft gekregen

3) Na positieve beoordeling door de medewerker van het onthaal worden de vuilzakken onmiddellijk meegegeven
met de rechthebbende of de ophaler.
4) Indien de huisarts verklaart dat de medische aandoening permanent van aard is, worden de huisvuilzakken
overhandigd indien men voldoet aan de andere voorwaarden en blijft de verklaring van de huisarts geldig op basis
van de eerste aanvraag. Het aanvraagformulier dient jaarlijks ingevuld te worden en overhandigd te worden aan de
baliemedewerker uitgezonderd het deel dat ingevuld dient te worden door de huisarts.
Artikel 7. Opheffingsbepalingen
Het reglement, goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn van 25 maart 2019, wordt opgeheven vanaf 1
januari 2020.
Artikel 8. Goedkeuring en inwerkingtreding
Dit reglement werd goedgekeurd op de raad van maatschappelijk welzijn van Puurs-Sint-Amands van 16 december
2019 en treedt in werking op 1 januari 2020.
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Jaarlijks wordt de werking van dit reglement geëvalueerd of indien de nood zich voordoet.
Dit reglement wordt bekendgemaakt via de gemeentelijke website.
Vastgesteld te Puurs-Sint-Amands in zitting als vermeld.
(get.) Raoul Paridaens

(get.) Els Goedgezelschap

Algemeen directeur,

Voorzitter raad voor maatschappelijk welzijn,

Voor éénsluidend afschrift,
Puurs-Sint-Amands, 18.12.2019
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