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Paul Van Hoof, Sandra Beukeleers, raadsleden.

Eddie Bogaerts, secretaris.

Beslissing i.v.m. reglement incontinentiemateriaal.
De Raad,
Overwegende dat het gemeentebeshiur heeft besloten om in het kader van de homogenisering
van de bevoegdheden de bevoegdheid tot het uitkeren van een toelage aan de gebruikers van
incontinentiemateriaal over te hevelen naar het OCMW;

Overwegende dat deze overdracht ingaat per l januari 2014 en het aldus nodig is om de
continuïteit van de dienstverlening te verzekeren over te gaan tot het opstellen van een
reglement met befa-ekking tot het uitkeren van deze toelage aan de gebruikers van
mcontinentiemateriaal;

Overwegende dat er in het ontwerp van budget voor 2014 kredieten zijn voorzien tot
uitvoering van deze beslissing;

Gelet op het voorliggende ontwerp van reglement voor de uitkering van een toelage aan de
gebruikers van incontinentiemateriaal;
Op voorstel van de Voorzitter,

Beslist de Raad eenparig;
Artikel l.

Vanaf l januari 2014 zal het OCMW van Putte de bevoegdheid tot het verlenen van een
toelage aan gebruikers van incontinentiematerialen over nemen van het gemeentebestuur;
Artikel 2.

Binnen het OCMW wordt de bevoegdheid om op voorstel van de sociale dienst met
betrekking tot het verlenen van een toelage aan begunstigde uitgeoefend door het Bijzonder
Comité voor de Sociale Dienst.

Artikel 3.

De uitkering van de toelage wordt beheerd overeenkomstig het onderstaande reglement:
Reglement inzake sociale toelage bij de belasting op het inzamelen en verwerken van
afvalstoffen.
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Artikel l..

Met ingang van l januari 2014, binnen de perken van het door de OCMW-Raad
goedgekeurde begrotingskrediet en onder de hierna vennelde voorwaarden verleent het
OCMW van Putte een toelage van 40 euro jaarlijks, bij de belasting op het inzamelen en

verwerken van afyalstoffen aan een persoon of gezin dat in Putte gehuisvest is, en die
minstens voldoet aan één van volgende voorwaarden:

l) Ingeschreven zijn in de gemeente en in de loop van het dienstjaar voorafgaand aan het jaar
van de toekenning van de sociale toelage, vanwege het OCMW van Putte ten minste drie
maanden de begunstigde is van:
1° Een leefloon in toepassing van de wet van 26/05/2002 betreft het recht op
maatschappelijke integratie.

2° Een steun, die geheel of gedeeltelijk ten last wordt genomen door de Federale
Overheid op grond van de artikelen 4 en 5 van de wet van 2/04/1965.
2) Ingeschreven zijn in de gemeente en kunnen voorleggen aan de sociale dienst van het
OCMW van een bewijs, dat in het jaar voorafgaand aan het jaar van de toekenning van de

toelage, er in het gezin een gezinslid was dat wegens medische problemen gebruik dient te
maken van mcontinentiematerialen.

3) Ingeschreven zijn in de gemeente en kunnen voorleggen aan de sociale dienst van het
OCMW van een bewijs, dat in het jaar voorafgaand aan het jaar van de toekenning van de
toelage, er in het gezin een gezinslid was dat stomapatiênt is.
Artikel 2.:

De sociale betoelaging wordt in één deel uitbetaald en wordt gestort op de Diftarprovisierekening van de begunstigde.
Artikel 3.

Deze beslissing zal overeenkomstig de vigerende regelgeving worden kenbaar gemaakt aan de
bewoners van de gemeente Putte.
Artikel 4.

Deze beslissing zal overeenkomstig de vigerende regelgeving worden overgemadct aan de
toezichthoudende overheden.
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