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Rotselaar

Aanwezig:

Bij ons komt iedereen eerst

BESLUIT VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

OCMW Rotselaar

Openbare zitting van 20 december 2022

Werner Mertens, voorzitter;
Jelle Wouters, voorzitter vast bureau;
Piet De Bruyn, Bart De Vos, Carine Goris, Patrick Vervoort, Nele Demuynck,
leden vast bureau;
Christel Hendrix, Nico Lodewijks, Jeroen Janssens, Frans Vansteenbeeck,
Jeroen Degent, llse Michiels, Maarten Mommaerts, Noëlla D'hooghe, Liesbet
Serneels, Heidi Pittomvils, Farida Tierens, Lieve De Bondt, Gunther Dereze, Bart
Lemmens, Tessa Heylighen, raadsleden;
An Craninckx, algemeen directeur;

Verontschuldigd: Ellen De Rijck, Stella Beckx, Gert Heylen, raadsleden;

2. Reglement opvoeder(s) met kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte -
goedkeuring

Voorgeschiedenis
o Reglement toelage aan ouders van gehandicapte kinderen van OCMW Rotselaar

goedgekeurd door de raad van maatschappelijk welzijn van 24 januari 2006, aangepast
door de raad van maatschappelijk welzijn van 22 mei 2008.

Feiten,
a

context en argumentatie
Het reglement en haar terminologie dateert van 2008 en dient aangepast te worden aan de
huidige maatschappelijke evoluties.
De gemeente Rotselaar zet in op een warme, inclusieve samenleving en wil daarbij onder
meer gezinnen met kinderen met een specifieke ondersteuningsnood beter bereiken en
ondersteunen. Door het vereenvoudigen van de erkenningsprocedure en het verhogen van
de bestaande toelage te koppelen aan een automatische rechtentoekenning en een ruime
bekendmaking via de communicatiekanalen van de gemeente, wenst de gemeente het
aantal gezinnen dat recht heeft op een toelage maximaal bereiken.
Met dit reglement wordt ingespeeld op recent goedgekeurde en gewijzigde regelgeving met
betrekking tot het mogelijk maken van het uitwisselen van vertrouwelijke
persoonsgebonden informatie tussen lokale besturen en diensten van de Vlaamse
overheid, meer bepaald het Agentschap Opgroeien (luridische entiteit regie) en het Vlaams
Agentschap voor de Uitbetaling van Toelagen in het kader van het Gezinsbeleid (VUTG).
Dit reglement past in het streven naar een maximale automatische rechtentoekenning.
Het lokaal bestuur verhoogt hiertoe aanzienlijk de financiële middelen.

Financiële gevolgen

vanaf 2023

Uitgave
Ramingsnummer: nvt
Sleutel: 648101 I /090000
Laatst goedgekeurd budget: 2. 500,00
Voorvastlegging: nvt
Beschikbaar budget: 2.500,00
Geraamd bedrag: 1 0.000,00
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Besluit

Na beraadslaging,
22 stemmen voor: Jelle Wouters, Werner Mertens, Piet De Bruyn, Bart De Vos, Carine Goris, Patrick
Vervoort, Nele Demuynck, Christel Hendrix, Nico Lodewijks, Jeroen Janssens, Frans Vansteenbeeck,
Jeroen Degent, llse Michiels, Maarten Mommaerts, Noëlla D'hooghe, Liesbet Serneels, Heidi
Pittomvils, Farida Tierens, Lieve De Bondt, Gunther Dereze, Bart Lemmens en Tessa Heylighen
Eniq artikel:
De raad voor maatschappelijk welzijn keurt het hiernavolgend reglement van toelage aan opvoede(s)
van kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte goed.

Artikel I - Doel
Een toelage uitkeren ter ondersteuning van de verzorging en opvoeding van kinderen met een
specifieke ondersteu ni ngsbehoefte;

Artikel 2 - Begunstigden
De toelage dient ter ondersteuning van personen die de verzorging en de opvoeding van het kind met
een specifieke ondersteuningsbehoefte op zich nemen, of voor het kind zelf indien het zelfstandig
woont.

Artikel 3 - Voorwaarden
Het kind heeft een erkenning van zorgtoeslag van het Groeipakket;
Het kind is gedomicilieerd op het adres van de aanvrager;
Het domicilie is op het grondgebied van Rotselaar;
De toelage wordt toegekend tot en met het jaar waarin het kind 21 jaar oud wordt.

Artikel 4 - Toelage
Het basisbedrag wordt vastgesteld op 200 euro per jaar en per kind

Artikel 5 - Vaststelling van de rechthebbenden
Het vaststellen van de rechthebbenden volgens de criteria bepaald in artikel 3, gebeurt jaarlijks en op
initiatief van OCMW Rotselaar door middel van consultatie van het MAGDA-platform (platform tot
maximale gegevensdeling tussen administraties).

Artikel 6 - Communicatie
OCMW Rotselaar informeert de rechthebbende jaarlijks over de toelage en de wtjze van vaststelling.

Artikel 7 - Betalingsmodaliteiten
De uitbetaling van de toelage gebeurt door OCMW Rotselaar op basis van het gegevensbestand dat
hiertoe wordt ter beschikking gesteld door de Vlaamse overheid en gebeurt in de maand december
van het jaar waarop de toelage betrekking heeft.

Artikel 8 - Samenwerki ngsovereen komst
Voor de uitvoering van de artikelen 5 tot en met 7 mandateert de Raad voor Maatschappelijk Welzijn
het Vast Bureau tot het afsluiten van een protocol met het Agentschap Groeien (luridische entiteit
regie) en het Vlaams Agentschap voor de Uitbetaling van Toelagen in het kader van het Gezinsbeleid
(vurG)

Artikel 9 - Betwistingen
$ 1. De toelage wordt voorwaardelijk toegekend;
g 2. Betwistingen over de toekenning van deze toelage worden altijd aan het Bijzonder Comité voor de
Sociale Dienst voorgelegd.

Artikel 10 - Opheffingsbepaling
Dit reglement vervangt het 'reglement toelage aan ouders van gehandicapte kinderen' van OCMW
Rotselaar, goedgekeurd door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 24 januari 2006 en
aangepast door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn op 22 mei 2008.
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Artikel 11 - lnwerkingtreding
Dit reglement treedt in werking vanaf 1 januari2023

Opgemaakt op 2 1 december 2022

An Craninckx
algemeen directeur

Werner Mertens
voozitter
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