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VOO RWERP: Aan passing reglernent incontinentiepremie

DË RAAÞ in openbare zitting;
6elet op het decreet betreffende de organisatie van de openbare centrä voor maatschappelijk
welzijn;
Gelet op volgende gegevens:

Gelet op het feit dat er een aantal aanvragers in de periode AUOUZAV-3UAI/?:0L7 een äânvrôäg
indíenden voor het jaar 203.6.

Sommige van de¿e êanvragen werden behandeld als gewone verlengingen, ondanks het feit dat er
hierdoor enkele personen zo verlengd werden terwijl er nog nooít eÈn to,ekenníng was geweest.

Sommige aanvrâgers verwezen naar het oude reglement op de website en verzochten toepassing.

ln het BCSD vanO2/CI3/2017 werden verlengingen behandeld.
G€let op het register lP zou het gaan om 33 te behandelen aanvragen. Van nummer L93 t.e.m. 225.
27 aanvragen dienstjaar 2016 (december januari 20L7) en 6 aanvragen dienstjaar 2017 (februari)

Op het BCSD van Õ2/A3l20fi werden aldus naast de 33 te behandelen aanvrâgên nog L04 dossiers
voorgelegd met oûg op een verlenging, Na eerste controle werden 12 personen uitgehaald die
inmíddels overleden wãren. 43 personen deden inmiddels zelf een aanvrðag tot verlening die werd
toegekend in het BCSD dd.03"/06/20L7. Zo bleven er nog 49 verlengingen over.

BESLUIT: met eenparigheid van stemmen
Art, 1 Het reglement betreffende de incontinent¡epremie als volgt opnieuw vast te stellen;

Artikel 1.: Ër wordt jaarlijks een incontinentiepremie verle end aan de persoon die aan volgende
gestÈlde voorwaa rden vÕ ldoet:
- De leeftijd van minimum 5 jaar bereikt hebben.
- Gedurende minimum 3 maanden voor het persoonlijk wetzijn gebruik maken van
incontinentiemaler¡åal.

.- De zorgbehoevende môet op dalum vän ããnvraag minimum 3 maanden ingeschreven zijn in
het bevolkingsregister van de gemeente Lubbeek.

Artikel 2: te tegemoetkoming bedraagt 5t,00 EUR per jaar en per verzorgde incontínente
persoon en wordt uitgekeerd aan de zórgbêhoevende of de persoon met wie híj samenwoont
of zijn wettelijke vertegenwoord iger.
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Artikel 3: Op elk ogenblik kan een aanvraag ingediend worden blj het ÛCMW door middel van
een aanvrãagformulier, net een verklaring van de behandelende arts, aoals gevoegd in bijlage.
Artikel 4: Vanaf het werkingsjaar 2Ot7 ís de uíterste datum voor het indienen van de aanvraêg
voor de incontinentiepremie gesteld op 3L december van hÊt jâar wãarvoor de tussenkomst
bedoeld is.

Artikel 5: De personen aän wie in een bepaald dienstjaar een incontinentiepremie werd
toegekend, zullen autornatisch het recht op de premie voor het volgend dienstjaar verkrijgen
voor zôver aan de toekenningsvoorwaarden voldaan blíjft.
Artikel 6: Overga ngsmaatregelen:
Alle gerechtigde personen die in 2CI16 een incontínentíeprem¡e werd toegekend zullen
automatisch het recht op de premie 2017 verkrijgen als de loekennìngsvoorwaarden integraal
voldaan zijn.
De aanvragen ontvangen tot 3L/01/2017,van gerechtigden op de incontinentiepremie die aan
de toekenningsvoorwaarden voldeden zullen worden toegekend als incontinentiepremie voor
het jaar 2016, voor zÕverre hun nog geen premie voor 2016 werd uitbetaald.

Art. 2 Dit reglement bekend te maken overeenkornstig de bepalingen van artikel 187 en 188 van het
CICMW-decreet
Art. 3 Het reglement zoals goedgekeurd in de raad van L5 december 2û14 en gewijzigd in de raad van
1"8 april 20L6 wordt opgeheven.
Art, 4 üit regfement is van toepassing vanaf 26 juni 20L7.
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