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GEMEENTE BRECHT PROVINCIE ANTWERPEN

Uittreksel uit de notulen de gemeenteraad
donderdag 9 september 2021

Aanweziqen:
Leo N icolaï, Voorzitter gemeenteraad
Sven Deckers, Burgemeester
Daan De Veuster, Frans Van Looveren, Charlotte Beyers, Kris Janssens, Schepenen
Luc Aerts, Voorzitter bijzonder comité voor de sociale dienst
ChristelVan Akeleyen, Patrick Van Assche, Kris Kenis, Joziena Slegers, Annemie Van Dyck, Tatiana
Vandekeere, Luc Torfs, Ben Van Riel, Marianne Van den Lemmer, Ludwig Anthonissen, Natalie
Schoonbaert, Hans Verbeeck, Roeland Ruelens, Gert Paulussen, Katrien Scheirs, llse De Beuckelaer,
lvan Flebus, Pieter Poriau, Rita De Pooter, ChristelCovens, Gemeenteraadsleden
Annemie Marnef, Algemeen Directeur

Verontschuldiqd:
llse Van Den Heuvel, Kelly Van Looy, Gemeenteraadsleden

Gemeentelijke zorgtoelage - Reglement - GR/20211184

Beleids- en beheerscvclus
Beleidsdoelstelling: D000004 - We bouwen de welzijnscampus Sociaal Huis verder uit met het oog op
een integraalzorgzaam beleid in Brecht
Actieplan: 4P000015 - Dagelijkse werking welzijn/werkzaam
Actie : A00062- Dage I ijkse werking welzij n/werkzaam

Juridisch kader
Decreet lokaal bestuur d.d.22 december 2017.

Advies
Aan het bestuur van de raad gezondheid en welzijn werd via e-mail advies gevraagd over de wijziging
van het reglement.
Het bestuur, bestaande uit Gustaaf Rigo (voorzitter), Ludo Wouters (penningmeester), Emelie Eeckelaert
en Pieter Poriau, geeft een positief advies aan het ontwerpreglement, maar wenst graag de aandacht te
vestigen op de groep mensen die vaak uit de boot vallen en niet behoren tot de doelgroep van het
reglement. Gevraagd wordt om, wanneer na onderzoek blijkt dat bepaalde personen, alsnog nood
hebben aan een financiële ondersteuning, hier een oplossing voor gezocht moet worden.
Het bestuur zal de beslissingen van het college van burgemeester en schepenen en van de
gemeenteraad tijdens de eerstvolgende adviesraad gezondheid en welzijn voorleggen aan de leden.

Motivatie
Door de gemeenteraad van 8 december 2016, werd aan het reglement'gemeentelijke reglementering
sociaal medische en pedagogische toelage' goedkeuring verleend.
Voormeld reglement vraagt om een inhoudelijke, actuele aanpassing.
lntern werd een werkgroep opgericht om het bestaande reglement te evalueren en een nieuw voorstel uit
te werken. De werkgroep, met als leden: Luc Aerts, Liselotte Hofmans, Niels Vertruyen, Marie-Louise
Arnouts, Dees Kapetijn en Kris Van Dijck, kwam samen op data I februari 2021, 15 maart 2021, 19 april
2021,29 april2021, 31 mei 2021 en 28 juni 2021.
Voorgestelde wijzigingen aan het huidig reglement:

1. lntegreren van bestaande subsidie'sociale correctie Diftar'in nieuw reglement'zorgtoelage'.
De toelage blijft behouden op 95 euro per persoon per jaar.

2. De nieuwe zorgtoelage (voordien 'sociale medische en pedagogische toelage) wordt verhoogd
van 210 euro naar 250 euro.

3. Personen met een ziekte- en invaliditeitsuitkering van de mutualiteit en met een beslissingsrecht
van ten minste 66% werkongeschikt of een uitkering van het Fonds van Arbeidsongevallen of een
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uitkering van het Fonds van Beroepsziekten met een beslissingsrecht van ten minste 33%,
dienen naast het attest van invaliditeit ook het aanslagbiljet van de FOD Financiën van 2
kalenderjaren terug voor te leggen.

4. Het percentage van werkongeschiktheid van het Fonds van Arbeidsongevallen of van het Fonds
van Beroepsziekten wordt verminderd van 66 o/o naar 33 o/o.

5. Voor bovenstaande doelgroep geldt dat het bruto belastbaar gezinsinkomen gelijk of lager moet
liggen dan de bedragen van de Europese armoedegrens, die men kan raadplegen op de
website van Brecht.

6. De aanvraag dient uiterlijk op 30 september toe komen bij het lokaal bestuur, er zal slechts één
keer per jaar een uitbetaling gebeuren.

Voor het verslag tijdens de zitting wordt verwezen naar het videobestand van 1.37 .23 uur tot 1.42.50 uur.

Stemminq:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Besluit
Artikel I
De gemeenteraad gaat akkoord met het reglement'gemeentelijke zorgtoelage'dat het huidige reglement
'sociale medische en pedagogische toelage' van 1 januari 2017 en het reglement 'sociale correctie Diftar'
van 8 december2016 zal vervangen.
Artikel2
Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de dienst welzijn en de dienst financiën.

Namens de Gemeenteraad,

get. Annemie Marnef
Algemeen Directeur

Voor eensluidend uittreksel

get. Leo Nicolaï
Voorzitter gemeenteraad

Charlotte Beyers
Burgemeester wnd.
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