Gemeentelijk realement

Gemeentelijke toelage aan instellingen en voorzieningen voor andersvaliden.
Artikel 1.- algemeen
Vanaf 1 januari 2007 verleent het gemeentebestuur van Opwijk een tussenkomst aan erkende
instellingen en voorzieningen voor andersvaliden die inwoners uit de gemeente Opwijk opnemen.
Artikel 2.- definitie
Worden verstaan onder inwoners:
gedomicilieerd zijn in de gemeente Opwijk.
minstens 5 jaar in de gemeente gedomicilieerd zijn op moment van de aanvraag.
de leeftijd van 21 jaar hebben op moment van de aanvraag.
minstens gedurende 200 kalenderdagen per jaar gebruik maken van de instelling of
voorziening, voorafgaande aan de dag van de aanvraag.
-

-

De persoon op wie de toelage van toepassing is heeft het statuut van erkend invalide met een
verminderde graad van zelfredzaamheid van ten minste 7 punten. De erkenning wordt gestaafd
door een algemeen attest van invaliditeit uitgereikt door de Federale Overheidsdienst Sociale
Zekerheid
Artikel 3.- aard van de voorzienin2 of instelling
Wordt aanzien als instelling of voorziening voor andersvaliden:
medisch pedagogische instituut;
dagcentrum voor gehandicapten;
bezigheidshome voor gehandicapten;
gezinsvervangend tehuis voor gehandicapten;
semi-internaat voor gehandicapten;
tehuis voor kortverblijf van gehandicapten;
tehuis voor werkende gehandicapten;
tehuis voor niet-werkende gehandicapten;
dienstverleningscentrum voor motorisch en mentaal gehandicapten;
centrum voor observatie, oriëntering en medisch pedagogische behandeling van gehandicapten;
dienst voor begeleid wonen;
dienst voor thuisbegeleiding autisme;
-

Instellingen en voorzieningen met maatschappelijke zetel of fysiek gelegen in de gemeente
Opwijk komen niet in aanmerking voor de toelage.
Met fysiek gelegen wordt in dit geval bedoeld:
daar waar de hoofdactiviteit van de voorziening of instelling plaats heeft.
daar waar de andersvalide tijdens de week en overdag meer dan de helft van zijn
dagbesteding gebruik maakt van de dienstverlening van de voorziening of instelling.
-

De instellingen dienen erkend te zijn door de Vlaamse Gemeenschap (Vlaams Agentschap voor
Personen met een Handicap). Het gemeentebestuur kan steeds een bewijs van officiële erkenning
opvragen
Artikel 4.- geldelijke bepalingen en modaliteiten
De tussenkomst bedraagt € 300 per gehandicapte inwoner. De toelage wordt uitbetaald per jaar en
aan de instelling of voorziening waarvan de aanvrager gebruikt maakt. Per andersvalide kan
slecht één toelage worden uitbetaald.
De toelage wordt toegekend in het jaar waarin de aanvraag wordt gesteld en met diens situatie en
statuut beschreven in artikel 2 op moment van de aanvraag.
De toelage is jaarlijks aanvraagbaar door de rechthebbende voorziening of instelling.
Artikel 5,- aanwending
De toelage dient uitsluitend aangewend te wenden voor de persoonsgebonden kosten op wie de
aanvraag van toepassing is en die eigen zijn aan het gebruik van de dienstverlening van de
instelling of voorziening. Een verklaring op eer dient afgeleverd te worden door de instelling of
voorziening aan het gemeentebestuur.
Artikel 6.- kredieten
Het recht van tussenkomst in het kader van dit reglement kan slechts worden opgeëist in de mate
waarin op de goedgekeurde begroting/budget door de gemeenteraad krediet is uitgetrokken
Artikel 7.- uitvoering
Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van dit reglement.
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