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VASTSTELLING REGLEMENT VOOR DE TOEKENNING VAN DE TOELAGE VOOR DE AANKOOP VAN
WIJK-WERKCHEQUES VOOR OUDEREN EN PERSONEN MET EEN HANDICAP,
Juridische grond
°

Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikel 77 en 78.

e

Besluit van de Vlaamse Regering van 29 september 2017 betreffende wijk-werken.

Motivering
°

Het OCMW wil het sociaal en mentaal welzijn van ouderen en personen met een handicap
ondersteunen door een toelage toe te kennen als tussenkomst voor de aankoop van wijkwerkcheques voor welbepaalde taken.

°

De toelage bestaat uit een tussenkomst in de prijs van de wijk-werkcheques, zodat de prijs
per wijk-werkcheque voor deze doelgroep 1 euro bedraagt.

°

Enkel deze activiteiten van de Vlaamse activiteitenlijst wijk-werken, uitgevoerd door wijkwerkers, komen in aanmerking voor betoelaging:
5

klein tuinonderhoud:

ruimen

van

sneeuw

en

ruimen

van

bladeren

op

openbaar

domein;

-

kleine herstellings- en onderhoudswerken

aan bewoond

gebouw van gebruiker: het

onderhouden van grafzerken (occasioneel);

=

°

ondersteuning en hulp bij begeleiding van personen: gezelschap bieden aan de
gebruiker of familieleden, het vergezellen van de gebruikers en familieleden naar
activiteiten.

Om overbodige administratie te vermijden kan een gebruiker een organisatie waaraan hij
verbonden is mandateren om de administratie over te nemen en de toelage in zijn naam te
ontvangen.

Inspraak, advies en bijlagen
e

Advies van de gezinsraad van 24 februari 2022.

°

Advies van de ouderenadviesraad van 10 maart 2022.

Financieel kader
°

De geraamde uitgaven werden ingeschreven in de aanpassing van het meerjarenplan 20202025.

Stemresultaat
met algemeenheid van stemmen
Besluit
Artikel 1

De raad voor maatschappelijk welzijn stelt het reglement voor de toekenning van
de toelage voor de aankoop van wijk-werkcheques voor ouderen en personen met
een handicap vast.

Artikel 2

Dit reglement voor de toekenning van de toelage voor de aankoop van wijkwerkcheques voor ouderen en personen met een handicap treedt in werking op 1
april 2022.

Artikel 3

Deze beslissing wordt ingeschreven op de besluitenlijst. Deze lijst wordt
gepubliceerd op de website van de gemeente en gemeld aan de toezichthoudende
overheid.
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Artikel 1 — doel

Het OCMW Melle wil het sociaal en mentaal welzijn van ouderen en personen met een handicap
ondersteunen. Daarom kent het OCMW aan deze doelgroepen een toelage toe als tussenkomst
voor de aankoop van wijk-werkcheques om welbepaalde taken door wijk-werkers te laten
uitvoeren.
De aangekochte wijk-werkcheques kunnen enkel gebruikt worden voor onderstaande activiteiten
van de Vlaamse activiteitenlijst wijk-werken, uitgevoerd door wijk-werkers.
Klein tuinonderhoud
-

Ruimen van sneeuw op openbaar domein.

-__Ruimen van bladeren op openbaar domein.
Kleine herstellings- en onderhoudswerken aan bewoond gebouw van gebruiker
-_

Het onderhouden van grafzerken (occasioneel).

Ondersteuning en hulp bij begeleiding van personen

-__Gezelschap bieden aan de gebruiker of familieleden (bijvoorbeeld om een mantelzorger
tijdens een korte periode te vervangen). Dit betreft activiteiten waarop geen regelgeving
van toepassing is.
-__Het vergezellen van de gebruikers en familieleden naar activiteiten. Dit betreft activiteiten
waarop geen regelgeving van toepassing is.
Artikel 2 - doelgroep

De toelage wordt toegekend aan ouderen en personen met een handicap:

-

oudere: elke inwoner van Melle die de leeftijd van 65 jaar heeft bereikt;

=_persoon met een handicap: houder van een attest van de Federale Overheidsdienst voor Sociale
Zekerheid waarop een verminderde zelfredzaamheid wordt aangetoond.
Artikel 3 - voorwaarden
Enkel personen met een handicap en ouderen die gewoonlijk en feitelijk in Melle verblijven, komen in
aanmerking.
Artikel 4 — bedrag
De toelage bedraagt de kostprijs van een wijk-werkcheque
verminderd met1 euro.

op het moment

van de aanvraag

Er kunnen per maand maximaal 12 cheques per individuele gebruiker worden betoelaagd.
Artikel 5 - procedure
De aanvraag gebeurt via het formulier dat het OCMW Melle hiervoor ter beschikking stelt. De
aanvraag kan zowel op papier als online via www.ocmwmelle.be gebeuren.
De aanvrager voegt bij het aanvraagformulier een registratiefiche op naam van de aanvrager die
door de wijk-werker per prestatie gehandtekend wordt. Enkel aanvragen voor prestaties die vanaf
de ingangsdatum van het reglement maximaal 1 jaar in het verleden liggen kunnen worden
betoelaagd.
De aanvrager kan een organisatie mandateren
naam de toelage ontvangt.

die voor hem de administratie regelt en in zijn

Artikel 6 - bekendmaking en inwerkingtreding
§1.

Dit reglement treedt in werking op 1 april 2022.

82.

Dit reglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikelen 286-287 van het decreet over
het lokaal bestuur. De toezichthoudende overheid wordt van de bekendmaking van dit besluit
op de hoogte gebracht overeenkomstig artikel 330 van het decreet over het lokaal bestuur.

