Stadsbestuur Veurne
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN
21 DECEMBER 2009
Punt 24 van de dagorde.
Vaststelling van een reglement houdende toekenning van een toelage aan
thuisoppasdiensten

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,
Celine Mouton, Nathalie Delva, Kobe Jansseune, Nadine Vandaele, Mario Haelewyck, Andrea Van
Dyck, Siegfried Geryl, Peter Mestdagh, raadsleden;
Edwin Coulier, secretaris.
Ref. : dwz/pd

De raad,
In openbare zitting vergaderd ;
Gelet op artikel 42 § 1 en 3 van het gemeentedecreet ;
Gelet op het decreet lokaal sociaal beleid van 19 maart 2004, dat o.m. bepaalt dat de grondrechten
van elke burger verzekerd dienen te worden ;
Gelet op de nota d.d. 1 december 2009 van de afdelingsverantwoordelijke burger- en
welzijnszaken ;
Overwegende dat er steeds meer vraag is naar thuisoppas voor chronisch zieken en personen met
een handicap;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen ;
Beslist : eenparig :
Het reglement inzake toekennen van een subsidie voor thuisoppasdiensten vast te stellen als volgt.
Artikel 1: De gemeenteraad voorziet jaarlijks een toelage op het budget voor organisaties die thuisoppas voor
chronisch zieken, personen met een handicap en bejaarden organiseren met vrijwilligers op het grondgebied van
Veurne.
Artikel 2: De organisaties dienen zelf hun aanvraag te richten aan het stadsbestuur en dit ten laatste tegen 31
maart van het lopend werkjaar. Daarbij wordt het jaarverslag van het voorbije werkjaar gevoegd waarin een
duidelijk overzicht wordt gegeven over de oppasactiviteiten door vrijwilligers.
Artikel 3: Het stadsbestuur van Veurne kan steeds bijkomende inlichtingen vragen.
Artikel 3: De toelage zal berekend worden op basis van het aantal gepresteerde uren x 0,60 met een maximum
van 500 EUR per organisatie.
Artikel 4: De toelage moet worden terugbetaald als:
1. De begunstigde de toelage niet aanwendt voor het doel waarvoor ze is toegekend.
2. De begunstigde de gevraagde verantwoordingen niet verstrekt.

Artikel 5: Het college van burgemeester en schepenen beslist over de goedkeuring van de toelage.
Artikel 6: Dit reglement treedt in werking vanaf 1 januari 2010.
Gedaan in zitting, dagtekening als hoger.
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