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Openbare vergadering

Reglement toekennen soc¡aa¡-pedagog¡sche toelage
De raad voor maatschappelijk welzijn

Feiten en context
Sinds 1 januari 2018 is de huidige reglementering inzake de toekenning van de sociaalpedagogische toelage van toepassing.
Het goedkeuren van een reglement is de bevoegdheid van de OCMW-raad.
Het nieuwe reglement bevat geen inhoudelijke wijzigingen.
Het huidige reglement loopt tot en met 31 december 2019. De termijn wordt verlengd voor
een periode van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025.

Hogere regelgeving
a

Decreet over het lokaal bestuur en latere wijzigingen

Plaats in meerjarenplan en budget
a
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Gelet op het ter zitting aangebracht voorstel tot aanpassing van het reglement en waarbij
wordt voorgesteld om volgende toevoeging ter stemming voor te leggen:

"Voorstel wijzigingr
Art. 2
Voor het hulpbehoevend kind
- .,,minstens 4 punten in pijler L of minstens 6 punten in de 3 pijlers samen...
- Ontvangt geen persoonlijk assistentiebudget van....

Voor de aanvrager:
de ouder of persoon die bewijst rechthebbende te zijn op de zorgtoeslag voor kinderen met
een specifieke ondersteu ningsbehoefte vanu it het g roeipakket, gedom ici ieerd,.,.
Art. 3 51
deze persoon is eveneens rechthebbend op de zorgtoeslag voor kinderen met een specifieke
ondersteun ingsbehoefte van uit het groeipa kket. "
I

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen
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Besluit:

Artikel

1.
Het reglement voor toekenning van de sociaal- pedagogische toelage, zoals gehecht in
bijlage, treedt in werking op l januari 2020 voor de periode tot en met 31 december 2025.

Artikel 2.
Dit reglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig het decreet over het lokaal bestuur.
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Reglement sociaal pedagogische premie lokaal bestuur

Artikel

1.

Voor een termijn met ingang van 1 januari 2020 en eindigend 31 december 2025 wordt een
sociaal- pedagogische toelage vanuit het lokaal bestuùr toegekend onder de hierna gestelde
voorwaarden.

Artikel 2.
Voorwaarden
$1. Om in aanmerking te komen voor de sociaal- pedagogische toelage gelden de volgende
voorwaarden:

Voor het hulpbehoevend kind:
is maximum 2L jaar
kan een geldig attest van erkenning handicap voorleggen van minstens 4 punten in
pijler 1 of minstens 6 punten op de 3 pijlers samen, op de mêdisch sociale schaal

uitgereikt door FOD Sociale Zekerheid
ontvangt geen persoonlijk assistentiebudget van het Vlaams Agentschap voor
Personen met een Handicap (VAPH)
a

a

verblijft niet voltijds in een Multifunctioneel Centrum van het VAP
verblijft niet voltijds in een internaat of internaat.permanente openstelling van een
Medisch Pedagogisch Instituut (MPI)

Voor de aanvrager:
de ouder of persoon die bewijst de rechthebbende te zijn op de zorgtoeslag voor
kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte vanuit het groeipakket,
gedom.icilieerd op hetzelfde adres als.het hulpbehoevend kirtd, en dit in de gemeente
De Pinte;
a

verklaart op eer thuis (deels) de verzorging en opvoeding op zich te nemen van een
hulpbehoevend kind.

$2. De sociaal- pedagogische toelage wordt toegekend tot en met de maand waarin het
hulpbehoevend kind de leeftijd van 2l jaar bereikt. Vanaf de leeftijd van2Ljaar kan de
gemeentelijke mantelzorgpremie aangevraagd worden indien men recht heeft op de Vlaamse
zorgverzekering.

$3. De aanvrager is verplicht elke wijziging die zich voordoet met betrekking tot de gestelde
voorwaarden tot het bekomen van de toelage onmiddellijk te melden.
$4. Het recht op de sociaal- pedagogische toelage eindigt vanaf de maand volgend op een
feitelijke wijziging waardoor niet meer aan de voorwaarden voldaan wordt.

Goedgekeurd door raad voor maatschappelijk welzijn op 16 december 2019

Artikel 3.
Bedrag
De sociaal pedagogische toelage bedraagt 25 euro per maand, en wordt uitbetaald aan de
persoon die thuis de vçrzorging en opvoeding van het hulpbehoevend kind op zich neemt.
Deze persoon is eveneens rechthebbende op de zorgtoeslag voor kinderen met een specifieke
ondersteuningsbehoefte vanuit het groeipakket. De sociaal pedagogische toelage kan slechts
één maal per jaar per hulpbehoevend kind uitbetaald worden.

51.

De sociaal- pedagogische toelage wordt uitbetaald op het einde van het kalenderjaar, met
een maximum van 300 euro per jaar.

$2.

Artikel4.
Procedure
De aanvraag van de sociaal- pedagogische toelage gebeurt door de persoon die thuis de
verzorging en opvoeding van het hulpbehoevend kind op zich neemt. De aanvraag gebeurt,
ten vroegste in de maand januari en ten laatste op 31 oktober van het lopende jaar in het
Sociaal Huis, Pintestraat 69, De Pinte en is jaarlijks te hernieuwen.
De aanvraag gebeuft met het daaftoe bestemde formulier en alle gevraagde
bewijsdocumenten dienen te worden toegevoegd.

Artikel 5. Overige bepalingen
51. Het vast bureau is bevoegd om te allen
laten onderzoeken.

t'rjde dê juistheid van de verstrekte gegevens te

52. Ten onrechte uitbetaalde toelagen kunnen worden teruggevôrderd.

