Provincie West-Vlaanderen

Arrondissement Kortrijk
GEMEENTE LENDELEDE

Afschrift van een gemeenteraadsbeslissing
GEMEENTERAADSZITTING VAN 19 DECEMBER 2019
Aanwezig:

MM. Ketels P., Schepen-Voorzitter;
Dewaele C., Burgemeester;
Fonteyne B., Rommens R., Schepenen;
Lammertyn R., Voorzitter B.C.S.D., Schepen;
Parmentier N., Moerkerke E., Bonte F., Debrabandere G., Vanoverbeke B.,
Mostaert D., Jonckheere S., Vandenbroucke M., Vansteenkiste K.,
Raadsleden;
Vandecasteele C., Algemeen Directeur.

Verontschuldigd:
Viaene J., Gheysens J., Tanghe K., Raadsleden.
Agendapunt: 25.
Onderwerp:

Vaststellen van het reglement tot toekenning van een sociaal-pedagogische
toelage aan ouders van kinderen met een beperking voor de periode 2020 –
2026.

De raad, in openbare zitting,
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 24 maart 2016 tot wijzigen van het reglement tot
toekenning van een sociaal-pedagogische toelage aan ouders van kinderen met een
beperking m.i.v. 1 januari 2016;
Gelet op het Decreet over het Lokaal Bestuur, meer bepaald de artikels 40 § 3 en 41;
Gelet op het voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen;
BESLUIT, eenparig :
Artikel 1 : Met ingang van 1 januari 2020 en eindigend op 31 december 2026 wordt door de
gemeente Lendelede 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 hebben 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 : Dit reglement treedt in werking vanaf 1 januari 2020 en eindigt op 31 december
2026 en vervangt het reglement tot wijzigen van het reglement tot toekenning van
een sociaal-pedagogische toelage aan ouders van kinderen met een beperking
m.i.v.
1 januari 2016 zoals beslist in de gemeenteraad van 24 maart 2016.
Artikel 8 : De nodige kredieten voor het toekennen van deze premie zijn voorzien in het
meerjarenplan 2020-2025.
Artikel 9 : Dit besluit wordt bekendgemaakt overeenkomstig art. 286 van het Decreet over
het Lokaal Bestuur en wordt opgenomen op de lijst met beknopte omschrijving
die verzonden wordt aan de provinciegouverneur.
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