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B E K E N D M A K I N G  
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De gemeenteraad van de gemeente Lendelede, provincie West-Vlaanderen heeft in zitting van  
24 maart 2016 - punt 5 volgend reglement goedgekeurd met als onderwerp: 
 
Wijzigen van het reglement tot toekenning van een sociaal-pedagogische toelage aan 
ouders van kinderen met een beperking .v. 1 januari 2016. 
 
Het beslissend gedeelte van dit besluit luidt als volgt : 
 
Artikel 1 :  Met ingang van 1 januari 2016 en eindigend op 31 december 2019 wordt door de 

gemeente Lendelede binnen de kredieten voorzien in de jaarlijkse begroting en onder 
de voorwaarden vastgesteld in dit besluit een sociaal pedagogische toelage toegekend 
aan de moeder en / of de vader of een ander lid van het gezin, die de verzorging van 
een kind met een beperking op zich neemt. 

 
Artikel 2 :  Om in aanmerking te komen voor de toelage bedoeld in artikel 1 van dit besluit moet: 

- het gezin sinds minstens 3 maanden de gemeente bewonen.  
- het kind in het jaar waarop de toelage betrekking heeft de volle leeftijd van 21 jaar 
niet overschrijden. 
- het kind recht heeft op verhoogde kinderbijslag wegens invaliditeit. 

 
Artikel 3 :  a) De toelage geldt zowel voor kinderen die thuis verzorgd worden als voor kinderen 

die school lopen en die ofwel dagelijks ofwel wekelijks ofwel gedurende de 
vakantieperiodes naar huis komen. 
b) De toelage wordt niet toegekend: 
- wanneer het kind het hele jaar of een deel van het jaar wordt tewerkgesteld (zelfs in 
een beschutte werkplaats) of een vervangingsinkomen geniet. 
- wanneer voor het jaar waarop de toelage betrekking heeft, reeds in een andere 
gemeente een toelage werd toegekend. 

 
Artikel 4 :  De toelage bedraagt jaarlijks per kind: 

- 165 euro voor een kind dat bestendig thuis verblijft. 
- 100 euro voor een kind dat school loopt. 

 
Artikel 5 :  De aanvragen moeten uiterlijk op 31 december van ieder jaar bij het gemeentebestuur 

van Lendelede worden ingediend op een formulier dat te bekomen is in het 
gemeentehuis. 
Bij de aanvragen moeten volgende bewijsstukken worden gevoegd: 
- een attest afgeleverd door een bevoegd of officieel organisme waarin het recht op 
verhoogde kinderbijslag wordt bevestigd.  
- schoolattest. 
- wanneer de aanvrager in de loop van het jaar waarop de toelage betrekking heeft, 
inwoner van Lendelede is geworden, een attest waaruit blijkt dat hij voor het 
betreffende jaar geen gemeentelijke toelage heeft genoten in een andere gemeente. 
De gemeentelijke diensten staan zelf in voor de interne aanvraag van het vereiste 
bewijs van woonst. 

 
Artikel 6 :  De aanvragen moeten ieder jaar worden hernieuwd. Bij de hernieuwing moeten de 

bovenvermelde bewijsstukken worden gevoegd. 
 
Artikel 7 :  Onderhavig reglement wordt van kracht met ingang van 1 januari 2016 en vervangt alle 

vorige reglementen. 
 
Artikel 8 : Dit reglement wordt bekendgemaakt zoals voorgeschreven in art. 186 en 187 van het 

gemeentedecreet. 
 



Artikel 9 :  Afschrift van onderhavige beslissing voor verder gevolg aan de bevoegde overheid toe 
te sturen. 

 
Deze beslissing wordt bekendgemaakt via publicatie op de gemeentelijke website op 
donderdag 31 maart 2016. 
 
De Secretaris wnd.,          De Burgemeester, 
 
 
 
 
 
Vermeulen M.           Dewaele C. 

 


