
Provincie'West-Vlaanderen
Arrondissement Roeselare
Gemeente 8880 Ledegem

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN
VAN DE GEMEENTERAAI)

AAN\ilEZIG :

ZITTING VAN 13 DECEMBER 2012

M. Bart Dochy, Burgemeester-voorzitter ;
Wally Corneillie, Greta Vandeputte, Geert Dessein en
Bart Ryde, Schepenen ;
Geert Wylin, Michel Taillieu, Lieven Vandermersch, Moreen Dewolfn
Marijke Devos-Joye, Gerda Dewulf, Louis Sandra,Ine Schoutteten,
Virgini Degrootq €€€#+{fun#*+€te, Ronald Cambier, Dany Claeys,
Willy Claeys, Delphine Quaegebeurn Marianne Eeckhout en Luc Soete,
Raadsleden;
Geert Demeyere, Gemeentesecretaris.

VASTSTELLEN VAN EEN GEMEENTELIJK REGLEMENT VOOR EEN VAKANTIETOELAGE
VOOR LANGDURIGE ZIEKEN EN ANDERSVALIDEN

DE GEMEENTERAAD,

Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid artikel 42 Sl ;

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad d.d.22 september 1977 houdende vakantietoelage voor zieken,
bejaarden en gehandicapten ;

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad d.d. 17 december 1996 houdende goedkeuren aanpassing
gemeentelijk reglement voor vakantietoelage voor zieken, senioren en gehandicapten ;

Gelet op het feit dat sommige organisaties vakanties inrichten voor langdurige zieken en andersvaliden ;

Overwegende dat deze vakanties kunnen bijdragen tot lichamelijk en.vooral moreel herstel van deze
betrokkenen ;

Gelet op het feit dat tot op vandaag geen of slechts een miniem vakantiegeld wordt verleend aan langdurige
zieken en andersvaliden '

Gelet op het feit dat het inkomen van deze personen over het algemeen nog zeer beperkt is ;

Overwegende dat een vakantie toch nog altijd bijkomende kosten voor de betrokkene met zich meebrengt ;

Overwegende dat de gepaste kredieten ingeschreven zijn in het gewone budget ;

Gehoord schepen Bart Ryde in zijn toelichting ;

BESLUIT met I 3 ja-stemmen (CD&V-VD-fractie, Vlaams Belang-fractie)
met 7 onthoudingen (Sp.a-fractie, Actief-fractie)

Artikel.l.- Er wordt een gemeentelijke tussenkomst verleend aan de langdwige zieke en andersvalide inwoners
van Ledegem, die hebben deelgenomen aan een aangepast vakantieverblijf in binnen- of buitenland van
minimum 5 dagen dat voor hen speciaal georganiseerd werd door een vereniging voor zieken en/of
andersvaliden.
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Artikel.2.- De aanwaag gebeurt door een verklaring voor te leggen aan het college van burgemeester en
schepenen van de gemeente Ledegem waaruit blijkt dat een aangepaste zieken- en/ofandersvalidenvakantie
werd genomen voor 31 december van het betreffende jaar.

Artikel.3.- Op het aanwaagformulier bevestigt een arts dat de deelnemer langdurig ziek of andersvalide is.

Artikel.4.- De organisator van de reis bevestigt de periode en feit dat het om een aangepaste vakantie gaat.

Artikel.S.- De tussenkomst bedraagt € 50,00 en wordt slechts één maal per kalenderjaar toegekend en gestort op
de rekening van de deelnemer.

Artikel.6.- De toepassing van dit reglement wordt ieder jaar aflrankelijk gesteld van het krediet dat wordt
ingeschreven in het gemeentebudget.

Artikel.T.- Dit reglement heeft uitwerking met ingang van I januari 2013 en heft de beslissingen van de
gemeenteraad d.d.22 september 1977 houdende vakantietoelage voor zieken, bejaarden en gehandicapten en
d.d. 17 december 1996 houdende goedkeuren aanpassing gemeentelijk reglement voor vakantietoelage voor
zieken, senioren en gehandicapten op.

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,

NAMENS DE GEMEENTERAAD,

De Secretaris,
get. G. Demeyere

Voor eensluidend uitheksel,

De Burgemeester-voorzitter,
get. B. Dochy

De Burgemeester-

B. Dochy)G
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