VOORSTELREGLEMENT GEMEENTELIJKE ZORGPREMIE 23/11/2017
Art.1.
Dit reglement vervangt de gemeentelijke toelage voor thuisverzorging van bejaarden vanaf 1 januari
2018 tot en met 31 december 2019.
Dit reglement vervangt het reglement betreffende de gemeentelijke sociaal pedagogische toelage
vanaf 1 januari 2019.
Art.2.
Binnen de perken van de goedgekeurde begrotingskredieten wordt vanaf 1 januari 2018 een
gemeentelijke zorgpremie verleend aan de mantelzorger die instaat voor de zorg van een
hulpbehoevende ouder, partner of kind. Deze premie wordt uitbetaald aan de zorgbehoevende.
Art.3.
Om in kader van dit reglement erkend te worden als zorgbehoevend geldt:
- Voor elke inwoner, ongeacht de leeftijd, een attest dat aantoont dat je recht hebt op de
Vlaamse Zorgpremie, of,
- Voor kinderen jonger dan 21 jaar een attest dat aantoont dat:
o Het kind recht heeft op een verhoogde kinderbijslag omwille van een handicap, of
dat,
o Het kind minstens een score haalt van minstens 4 punten in pijler 1 of 6 punten over
pijler 1, 2 en 3 op de medisch sociale schaal.
Art.4.
De gemeentelijke zorgpremie kan enkel aangevraagd worden voor zorgbehoevende personen die
niet permanent in een zorginstelling (rusthuis, woonzorgcentrum, medisch-pedagogisch instituut,…)
verblijven. De mantelzorger en de zorgbehoevende moeten ingeschreven zijn én werkelijk verblijven
in de gemeente Kasterlee sedert 1 januari van het jaar waarvoor de tussenkomst wordt gevraagd.
Art.5.
De basis zorgpremie wordt per zorgbehoevende vastgesteld op 240 euro per jaar.
Art.6.
De tussenkomst moet aangevraagd worden voor 1 maart in het jaar na de aanvang van de zorg, op
de door het gemeentebestuur ter beschikking gestelde formulieren, aangevuld met de nodige
bewijsstukken die in artikel 3 vernoemd worden.
Art.7.
Zowel mantelzorgers als zorgbehoevenden gaan de verbintenis aan de controle van de gemeente te
aanvaarden, bijkomende inlichtingen te verschaffen en iedere wijziging in de toestand onmiddellijk
schriftelijk door te geven aan Dienst Welzijn, Sociaal Huis, Leistraat 83 in 2460 Kasterlee, of via
senioren@kasterlee.be.
Art.8.
Bij misbruik kan het college van burgemeester en schepenen de ten onrechte uitgekeerde toelage
terugvorderen.

