Stadsbestuur Veurne
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN
25 JUNI 2007
Punt 21 van de dagorde.
Opheffing van het reglement van 27 december 2001 betreffende de vakantietoelage aan minder-validen en
langdurig zieken en vaststelling van een nieuw reglement terzake

Aanwezig :
Luc Bultheel, voorzitter;
Jan Verfaillie, burgemeester, Anne Dequidt, Pieter Amery, Robert Van Praet, Jef Goens, Denise Dolphen,
schepenen; Anja Pilet, O.C.M.W.-voorzitter;
Norbert Devinck, Peter Roose, Pascal Sticker, Frans Verhegge, Rik Dewaele, Marijke Hauspie, Marianne
Vandelanotte, Celine Mouton, Nathalie Delva, Marc Seru, Björn Soenen, Isabelle Verlodt, Kobe Jansseune,
Nadine Vandaele, raadsleden;
Edwin Coulier, secretaris
Ref. : FIND/KD

De raad,
In openbare zitting vergaderd ;
Gelet op artikel 42 van het gemeentedecreet;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 27 december 2001 houdende vaststelling van een reglement
inzake de vakantietoelage voor minder-validen en langdurig zieken;
Gelet op het advies d.d. 31 mei 2007 van de stuurgroep lokaal sociaal beleid inzake voormelde premie ;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen ;
Beslist : eenparig :
Artikel 1 : Aan langdurig zieken of minder-validen, te Veurne woonachtig, wordt een tussenkomst in de kosten
voor een aangepast vakantieverblijf in binnen- of buitenland verleend van maximum 75 EUR, doch beperkt tot
het bedrag dat belanghebbende heeft moeten betalen aan de inrichtende vereniging.
Artikel 2 : Het aangepast vakantieverblijf moet worden georganiseerd door een sociale vereniging of een erkend
ziekenfonds, door het Rijk daartoe gemachtigd, en minimum vijf dagen duren, reisdagen inbegrepen.
Artikel 3 : Als langdurig zieke of minder-valide wordt voor de toepassing van dit besluit aanzien, de inwoner van
Veurne die minstens één jaar ziek is op de aanvangsdatum van het vakantieverblijf of op dat ogenblik een
vermindering of ontoereikendheid van de lichamelijke of geestelijke geschiktheid van meer dan 66 % heeft.
Artikel 4 : Om in aanmerking te komen voor een toelage, mag het jaarlijks belastbaar gezinsinkomen, zoals blijkt
uit het laatst beschikbaar aanslagbiljet, 28.000 EUR niet overschrijden. Dit belastbaar inkomen wordt
vermeerderd met 1.600 EUR per persoon fiscaal ten laste.
Artikel 5 : Elke aanvrager kan slechts éénmaal per kalenderjaar van deze vakantietoelage genieten.
Artikel 6 : De aanvragen om deze toelage te bekomen dienen uiterlijk op 1 oktober bij het stadsbestuur te worden
ingediend en vergezeld zijn van de hiernavolgende documenten :

a) een schriftelijke aanvraag van de persoon die de vakantie heeft genoten;
b) een getuigschrift van invaliditeit, afgeleverd door het Ministerie van Sociale Voorzorg of een attest
betreffende de duur van de ziekteperiode, afgeleverd door een erkend ziekenfonds;
c) een attest waaruit blijkt dat de sociale organisatie of het erkend ziekenfonds gemachtigd is om
dergelijke vakantieverblijven in te richten;
d) het betalingsbewijs van de kosten van het verblijf door de sociale vereniging of erkend ziekenfonds;
e) een afschrift of fotocopie van het laatst beschikbaar aanslagbiljet betreffende het gezinsinkomen
Artikel 7 : De bepalingen van artikel 1 tot en met 6 worden van kracht op 1 januari 2008, datum waarop de
beslissing van de gemeenteraad van 27 december 2001 houdende vaststelling van een vakantietoelage aan
minder-validen en langdurig zieken wordt opgeheven.
Gedaan in zitting, dagtekening als hoger.
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