REGLEMENT VOOR VERVOER DAGVERZORGINGSCENTRA
1. Tussenkomst
Art. 1 – Principe
Het gemeentebestuur voorziet een tussenkomst in het vervoer van en naar een erkend
dagverzorgingscentrum op het grondgebied van de gemeente Kasterlee vanaf 1 juli
2016.
Art. 2 - Bedrag
De tussenkomst van het gemeentebestuur bedraagt maximaal 50% van het totale
bedrag dat per jaar door de aanvrager wordt betaald voor het vervoer van en naar het
dagverzorgingscentrum, met een maximum van 7,5 euro per dag.
Art. 3 – Budget
Het gemeentebestuur voorziet een jaarlijks budget voor de uitbetaling van deze
tussenkomst. Het beschikbare budget wordt jaarlijks evenredig verdeeld over de
aanvragen, met inachtneming van de maxima voorzien in artikel 2.
Art. 4 – Uitbetaling
Het gemeentebestuur betaalt de tussenkomst 1 keer per jaar uit aan de aanvrager.
2. Voorwaarden
Art. 5 - Aanvrager
5.1
De aanvrager of de mantelzorger waar de aanvrager bij inwoont, is langer dan 1
jaar ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister van de gemeente
Kasterlee.
5.2
De aanvrager komt in aanmerking voor een tegemoetkoming voor mantel- en
thuiszorg in het kader van de Vlaamse zorgverzekering. Dit moet bewezen worden met
een attest.
5.3
De aanvrager moet ten minste 65 jaar oud zijn.
Art. 6 - Professioneel vervoer
De aanvrager maakt gebruik van professioneel vervoer dat wordt georganiseerd door het
dagverzorgingscentrum of door de Rolmobiel.
Art. 7 – Combinatie gemeentelijke toelage voor thuisverzorging van bejaarden
en tussenkomst vervoer dagverzorgingscentra
Bij een combinatie van beide toelagen wordt de gemeentelijke toelage voor
thuisverzorging van bejaarden verminderd met 1,5 euro per dag per persoon elke keer er
gebruikt wordt gemaakt van de tussenkomst vervoer dagverzorgingscentra voor
desbetreffende persoon.

3. Aanvraagformulier
Art. 8 – Aanvraag tussenkomst
Het daartoe bestemde aanvraagformulier wordt ingevuld door het
dagverzorgingscentrum, met vermelding van naam, adres en rekeningnummer van de
aanvrager, en bezorgd aan het gemeentebestuur.
Art. 9 – Bewijs van het vervoer
Het bewijs van het vervoer wordt aan het gemeentebestuur bezorgd door het
dagverzorgingscentrum, via een Excel-tabel.

