Merksplas, 18 december 2019

Uittreksel uit de notulen van de
Gemeenteraad
Zitting van de Gemeenteraad van 16 december 2019
AANWEZIG:

Frank Wilrycx, Burgemeester-Voorzitter
Kris Govers, Monique Quirynen, Karel Lenaerts, Leen Kerremans,
Schepenen
Annie Verheyen, Jef Van Accom, Jef Schoofs, Kris Luyckx, Raf
Verheyen, Tine Van der Vloet, Evelien Willems, Josée Van Aert, Boris
Kersemans, Koen Staes, Nele Daems, Jan Quirijnen, Jan De Bie, Luc
Holthof, Raadsleden
Dries Couckhuyt, Algemeen directeur

VERONTSCHULDIGD:
Openbare zitting
Gemeentelijke medisch-pedagogische toelage – vanaf jaar 2020 tot en met 2025.
Wetgeving
het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017;
Motieven
de zware taak, opgelegd aan de ouder die thuis de verzorging en de opvoeding op zich neemt
van zijn andersvalide kind; het is billijk hiervoor een financiële tegemoetkoming te verlenen;
Besluit Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
art. 1- Aan de ouder die thuis de verzorging en de opvoeding op zich neemt van zijn
andersvalide kind (een invaliditeit van minstens 66% of minstens 6 punten voor de drie pijlers
die de FOD Sociale Zekerheid hanteert en/of 4 punten voor de eerste pijler), onder de leeftijd
van 21 jaar wordt voor de jaren 2020 t.e.m. 2025 een toelage toegekend, als tussenkomst in
de kosten van de bijzondere zorgen die dergelijk kind vereist.
art. 2- Deze toelage bedraagt voor de jaren 2020 tot en met 2025 € 425,(vierhonderdvijfentwintig euro) per andersvalide kind per jaar.
art. 3- De uitgaven zullen verrekend worden op het budget van de gemeente.
art. 4- De aanvragen voor deze toelage dienen vergezeld te zijn van een attest van het genot
van het verhoogde kinderbijslag waarop het aantal punten vermeld staat of een attest van
invaliditeit van 66% of meer.
art. 5- Dit reglement wordt gepubliceerd op de website van de gemeente.
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