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Punt 22 van de dagorde.
Opheffing van het reglement van 27 december 2001 betreffende de sociaal-pedagogische toelage aan
gezinnen met gehandicapte kinderen 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
betreffende de sociaal-pedagogische toelage voor gezinnen met gehandicapte kinderen;
Gelet op het advies d.d. 31 mei 2007 van de stuurgroep lokaal sociaal beleid inzake voormeld reglement ;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Beslist : eenparig :
Artikel 1 : Aan de persoon, te Veurne woonachtig, aan wie de wettelijke kinderbijslag wordt uitbetaald en die
thuis de verzorging en opvoeding op zich neemt van het kind met een handicap van + 66 % invaliditeit, wiens
leeftijd in het lopend dienstjaar minder bedraagt dan 25 jaar, wordt voor het lopend dienstjaar een toelage
toegekend als tussenkomst voor de bijzondere zorgen welke deze kinderen vereisen.
Deze toelage bedraagt per kind :
- 350 EUR indien het gaat om een gehandicapt kind dat heel het jaar door thuis verzorgd en opgevoed
wordt en geen school kan bezoeken;
- 250 EUR indien het gaat om een gehandicapt kind dat wel een school kan bezoeken doch iedere dag op
en af gaat en thuis de nacht doorbrengt;
- 150 EUR indien het gaat om een gehandicapt kind dat slechts tijdens de weekeinden en de
vakantieperioden thuis wordt verzorgd en opgevoed;
Artikel 2 : De aanvragen om deze toelagen te bekomen, moeten uiterlijk op 1 oktober van het dienstjaar bij de
stedelijke dienst financiën worden ingediend samen met de hiernavolgende documenten :
- een schriftelijke aanvraag van de persoon aan wie de wettelijke kinderbijslag wordt uitbetaald, tot het
bekomen van een toelage voor haar /zijn zwaar gehandicapt kind, met vermelding van naam, voornaam,
geboorteplaats en geboortedatum van het kind, alsmede de samenstelling van het gezin;
- een attest van de vrederechter, waarbij de invaliditeit wordt vastgesteld, of een attest, afgegeven door de
geneesheer van de medische-sociale dienst voor geneeskundige controle van het Rijksinstituut voor
Ziekte- en Invaliditeitsverzekering, aangesteld door de Minister van Sociale Voorzorg ;

-

een fotokopie of afschrift van het laatst beschikbaar aanslagbiljet van de belastingen betreffende het
gezinsinkomen

Artikel 3 : De bepalingen van artikel 1 en 2 worden van kracht op 1 januari 2008, datum waarop de beslissing
van de gemeenteraad van 27 december 2001 houdende vaststelling van een sociaal-pedagogische toelage aan
gezinnen met gehandicapte kinderen wordt opgeheven.
Gedaan in zitting, dagtekening als hoger.
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