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Samenstelling
Aanwezig
de heer Carl De Bie, voorzitter gemeenteraad; de heer Luc Vleugels, burgemeester; de heer Jan
Moons, schepen; de heer David Geerts, schepen; de heer Patrick Feyaerts, schepen; mevrouw Sarah
Wouters, schepen; de heer Eddy Gorris, schepen; mevrouw Katleen Vantyghem, schepen; mevrouw
Kelly Van Tendeloo, schepen; de heer Jan Baestaens, raadslid; de heer Nand Blauwens, raadslid; de
heer Tim Teurfs, raadslid; de heer Frans Poortmans, raadslid; de heer Luc Van den Bulck, raadslid;
de heer Eric Verbist, raadslid; de heer Carl Verelst, raadslid; de heer Michel Van Dyck, raadslid;
mevrouw Bernadette De Cat, raadslid; de heer Kurt Vets, raadslid; de heer Sebastiaan Marien,
raadslid; de heer Willy Anthonis, raadslid; mevrouw Tamara Ceuppens, raadslid; de heer Dirk Van
Noten, raadslid; de heer Jan De Haes, raadslid; mevrouw Ann Van den Meutter, raadslid; mevrouw
Karen Michiels, raadslid; mevrouw Elke Laureys, raadslid; de heer Bart Van Asten, raadslid; de heer
Thomas Van Hoof, raadslid; de heer Sven Lambrechts, raadslid; mevrouw Hilde Cools, raadslid; de
heer Theo Van Thielen, raadslid; de heer Marcel Van Hoof, raadslid; de heer Hans Welters,
algemeen directeur

Verontschuldigd
de heer Wim Van den Bruel, raadslid; mevrouw Nathalie Heremans, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
Om sociale redenen wordt een tegemoetkoming voorzien aan volgende personen, die ingeschreven
zijn in het bevolkingsregister van de gemeente:
 personen met medische redenen (incontinentie, nierdialyse aan huis, stoma-patiënt)
 door Kind en Gezin erkende onthaalouders.
Om sociale redenen wordt een tegemoetkoming voorzien aan organisaties die gevestigd zijn op het
grondgebied van Heist-op-den-Berg:
 scholen
 verenigingen, die een eigen lokaal hebben binnen de gemeente
 parochiezalen, gezien deze hoofdzakelijk door verenigingen zonder eigen lokaal gebruikt
worden.
Argumentatie
De kosten voor de inzameling en verwerking van afvalstoffen zijn aanzienlijk voor personen, die
omwille van medische redenen extra restafval produceren.
De kosten voor de inzameling en verwerking van afvalstoffen zijn aanzienlijk voor semi-publieke
instellingen, zoals scholen, parochiezalen, kinderdagverblijven en verenigingen.
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De toekenning van een gemeentelijke toelage is om sociale redenen aangewezen.
Juridische grond
Het Decreet betreffende duurzaam beheer van materialenkringlopen en afvalstoffen van 23
december 2011 (Belgisch Staatsblad 28 februari 2012), hierna Materialendecreet genoemd
Het Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het Vlaams Reglement inzake duurzaam
beheer van materialenkringlopen en afvalstoffen van 17 februari 2012 (Belgisch Staatsblad 23 mei
2012), hierna VLAREMA genoemd
Het Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval, goedgekeurd op 16 september
2016 door de Vlaamse Regering, en latere wijzigingen
Regelgeving: bevoegdheid
Artikel 41 §2 23° van het decreet Lokaal Bestuur: de gemeenteraad is bevoegd voor het vaststellen
van subsidiereglementen en het toekennen van nominatieve subsidies.

Financiële informatie
Financiële informatie
De uitgaven worden verrekend op raming 2020 001185.

Stemming op het besluit
Goedgekeurd door de gemeenteraad met
 31 stem(men) voor: Willy Anthonis; Nand Blauwens; Tamara Ceuppens; Hilde Cools; Carl De Bie;
Bernadette De Cat; Jan De Haes; Patrick Feyaerts; David Geerts; Eddy Gorris; Sven Lambrechts;
Elke Laureys; Sebastiaan Marien; Karen Michiels; Jan Moons; Frans Poortmans; Tim Teurfs; Bart
Van Asten; Michel Van Dyck; Thomas Van Hoof; Dirk Van Noten; Kelly Van Tendeloo; Theo Van
Thielen; Luc Van den Bulck; Ann Van den Meutter; Katleen Vantyghem; Eric Verbist; Carl Verelst;
Kurt Vets; Luc Vleugels; Sarah Wouters
 2 onthouding(en): Jan Baestaens; Marcel Van Hoof

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad besluit voor de periode van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025 een
gemeentelijke toelage te verlenen in de vorm van:
1. Het jaarlijks toekennen van een premie van 24,00 euro aan personen ingeschreven in de
gemeente, die lijden aan incontinentie en voldoen aan één van volgende voorwaarden:
o Hij/zij voldoet aan de medische voorwaarden met een score 3 of 4, voor het
criterium incontinentie van het afhankelijkheidsrooster vastgelegd in het Koninklijk
Besluit van 2 juni 1998 tot vaststelling van de tegemoetkoming van de verplichte
verzekering voor geneeskundige verzorging voor het incontinentiemateriaal. De
toelage wordt voorgelegd op voorlegging van een attest van het ziekenfonds of van
een geneesheer.
o Hij/zij ontvangt voor de aankoop van incontinentiemateriaal, een tegemoetkoming
van het Vlaams Agentschap voor personen met een handicap. (voorheen Vlaams
Fonds voor sociale integratie van personen met een handicap genoemd). De toelage
wordt toegekend op voorlegging van de beslissing van het Vlaams Agentschap voor
personen met een handicap, tot betaling van incontinentiemateriaal.
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2. Het jaarlijks toekennen van een premie van 12,00 euro aan personen ingeschreven in de
gemeente met een medische reden (vb. nierdialyse thuis, stomapatiënten, …) andere dan
bedoeld in artikel 1.1, dat extra afval veroorzaakt na voorlegging van een attest van de arts
waarin bevestigd wordt dat betrokkene extra verzorgingsmateriaal gebruikt.
3. Het jaarlijks toekennen van een premie van 24,00 euro aan door Kind en Gezin erkende
onthaalouders ingeschreven in de gemeente en aan mini-crèches erkend door Kind en Gezin
voor max. 15 kinderen, na voorlegging van een attest van Kind en Gezin.
4. Het jaarlijks toekennen van een premie van 45,00 euro aan kinderdagverblijven erkend door
Kind en Gezin voor min. 15 kinderen, na voorlegging van een attest van Kind en Gezin.
5. Het jaarlijks toekennen van een premie van 45,00 euro aan scholen, gelegen in de
gemeente en die ingestapt zijn in het diftar-systeem.
6. Het jaarlijks toekennen van een premie van 45,00 euro aan verenigingen, die over een eigen
lokaal beschikken in de gemeente en ingestapt zijn in het diftar-systeem.
7. Het jaarlijks toekennen van een premie van 45,00 euro aan parochiezalen gelegen in de
gemeente en die ingestapt zijn in het diftar-systeem.
Artikel 2
De toelage bedoeld in artikel 1.1° (toelage incontinentie) en 1.2° (medische redenen) zal
toegekend worden aan de referentiepersoon van het gezin. De persoon die aanspraak maakt op de
toelage moet aan de gestelde voorwaarden voldoen en ingeschreven zijn in het bevolkingsregister
van de gemeente Heist-op-den-Berg.
Artikel 3
De toelage bedoeld in art. 1.3° (onthaalouders en minicrèches) zal toegekend worden aan de
referentiepersoon van het gezin of aan de mini-crèche op voorwaarde dat het gevraagde attest
wordt voorgelegd voor 1 juli van het betrokken jaar.
Artikel 4
De toelage bedoeld in art. 1.4° (kinderdagverblijven) zal aan het kinderdagverblijf worden
toegekend, op voorwaarde dat het gevraagde attest voor 1 juli van het betrokken jaar wordt
voorgelegd.
Artikel 5
De toelage bedoeld in art. 1.5° (scholen) zal aan de school worden toegekend per aansluitpunt
waarvoor de school is ingestapt in het diftar-systeem. De school dient de toelage per aansluitpunt
aan te vagen voor 1 juli van het betrokken jaar.
Artikel 6
De toelage bedoeld in art. 1.6° (verenigingen met een lokaal) zal aan de verenigingen worden
toegekend na het indienen van een aanvraag voor 1 juli van het betrokken jaar.
Artikel 7
De toelage bedoeld in art. 1.7° (parochiezaal) zal aan de parochiezaal worden toegekend na het
indienen van een aanvraag voor 1 juli van het betrokken jaar.
Artikel 8
De toelage wordt verrekend op de diftar-provisierekening van de referentiepersoon, school,
kinderdagverblijf of vereniging.
Artikel 9
Dit reglement wordt bekendgemaakt op de gemeentelijke webtoepassing.
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Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens de Gemeenteraad
De algemeen directeur
(get.) Hans Welters

De voorzitter
(get.) Carl De Bie

Voor eensluidend afschrift

De algemeen directeur
Hans Welters

De voorzitter
Carl De Bie
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