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UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN 

DE GEMEENTERAAD 

Zitting van 31 januari 2019 

Aanwezig: Bart Dochy, burgemeester-voorzitter 
Greta Vandeputte, Geert Dessein, Sybille Geldhof, Wally Corneillie, schepenen 
Geert Wylin, Marijke Devos-Joye, Gerda Dewulf, Marianne Eeckhout, 
Piet Vandermersch, Carlos Casteleyn, Caroline Seynhaeve, Katelijn Vermaut-Van Isacker, 
Andy Vandoorne, Sien Jacques, Emiel Debusseré, Bart Maertens, Maaike Vandromme, 
Luc Vanhoutte, Jolien Goemaere, Bert Selschotter, gemeenteraadsleden 
Geert Demeyere, algemeen directeur 

Afwezig:  
Verontschuldigd:  

Vaststellen van het reglement voor een mantelzorgtoelage 

Bevoegdheid » Decreet Lokaal Bestuur, in het bijzonder artikel 40. 

Verwijzingsdocumenten » Beslissing van de gemeenteraad van 8 december 2011 over vaststellen van 
het reglement voor een gemeentelijke mantelzorgtoelage. 

» Lijst controle van het zorgbudget. 
» Bespreking in het college van burgemeester en schepenen van 15 oktober 

2018. 
» Bespreking in het college van burgemeester en schepenen van 22 oktober 

2018. 
» Ontwerpversie aanvraagformulier mantelzorg. 
» Ontwerpversie reglement mantelzorg. 

Feiten, context en 
argumentatie 

» Er wordt voorgesteld om het reglement voor een gemeentelijke 
mantelzorgtoelage als volgt te wijzigen vanaf heden: 
- Artikel 3: De zorgbehoevende moet op het grondgebied van de 

gemeente Ledegem gedomicilieerd zijn en er ook werkelijk verblijven.  
De zorgbehoevende moet het recentste attest van erkenning van 
handicap voorleggen van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid 
van minimum 9 punten tot maximum 14 punten op de schaal van 
zelfredzaamheid om in aanmerking te komen voor de gemeentelijke 
mantelzorgtoelage. 

- Artikel 4, punt 1: De aanvraag wordt ingediend door de zorgbehoevende 
bij het college van burgemeester en schepenen, volgens model in bijlage. 
Aanvragen kunnen worden ingediend ten laatste tot 3 maanden na de 
betreffende toelageperiode. 
In het huidig reglement staat nergens concreet vermeld tot hoe lang men 
nog een aanvraag kan indienen voor een toelageperiode die reeds 
voorbij is. 

- Artikel 4, punt 3: Het recht start vanaf de eerste dag van de maand, 
volgend op de datum van de medische erkenning. 
In de praktijk gaat het recht al altijd in op de datum van de medische 
erkenning zelf, omdat de medische erkenning altijd start op de eerste 
dag van een maand. 

- Artikel 4, punt 4.C.: De eerste betaling zal mogelijk zijn vanaf 1 juli 2012 
voor de periode van ten vroegste 1 januari 2012 tot 30 juni 2012, 
conform artikel 4.3 en artikel 5 van het reglement. Hiervoor moet de 
aanvraag, met de nodige formulieren, dus gebeuren tussen 1 juli 2012 en 
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31 december 2012. Dit is ondertussen niet meer van toepassing en mag 
geschrapt worden. 

- Artikel 5: Het recht op de mantelzorgtoelage eindigt: 

 Vanaf de eerste dag van de maand waarin er een betaling gebeurt 
van het Zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden. 
Mensen krijgen eerst een erkenning voor het zorgbudget, maar dan 
is er een wachttijd van 3 maanden vooraleer men de eerste keer een 
uitbetaling krijgt hiervan. 

 Vanaf de eerste dag van de maand volgend op de datum van 
overlijden. In geval van overlijden gebeurt de betaling aan een 
familielid binnen de 3 maanden na ontvangst van de nodige 
bewijsstukken. 

 Vanaf de maand volgend op de datum van opname in een 
rusthuis/woon- of zorgcentrum: dit wordt geschrapt, want iemand 
die definitief wordt opgenomen in een rusthuis/woon- of 
zorgcentrum zal sowieso het Zorgbudget voor zwaar 
zorgbehoevenden toegekend krijgen. Stopzetting bij kortverblijf 
wordt niet opgenomen in het reglement omdat de mensen dan net 
nog meer kosten hebben en het extraatje van de mantelzorgtoelage 
net wel kunnen gebruiken. 

- Gebruik van een nieuw aanvraagformulier aangepast aan de huisstijl, 
volgens model in bijlage. 

- Gebruik van een nieuwe verklaring van de mutualiteiten bij de controle 
op het Zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden: in de vorm van een lijst 
die we kunnen doormailen naar de contactpersonen bij de mutualiteiten 
(de lijst is aanpasbaar per mutualiteit, zo zal de desbetreffende 
mutualiteit enkel de cliënten kunnen zien die lid zijn); dit werkt 
efficiënter en sneller, voornamelijk ook voor de mutualiteiten zelf 
aangezien ze dan niet voor elke cliënt een apart document met de hand 
moeten schrijven en terug opsturen. 

Stemmen Met unanimiteit. 

Besluit De gemeenteraad beslist: 
Artikel 1 
Het reglement voor een mantelzorgtoelage vast te stellen. 
Artikel 2 
Dit reglement treedt in werking vanaf heden. De beslissing van de gemeenteraad 
van 8 december 2011 over vaststellen van een gemeentelijk reglement voor een 
mantelzorgtoelage wordt opgeheven. 
Artikel 3 
De dossierbeheerder bezorgt de beslissing aan: 
» dienst financiën : 1; 
» dienst secretariaat: 1 (in het register van bekendmaking vermelden en de 

toezichthoudende overheid inlichten); 
» dienst welzijn: 1 (binnen de 10 dagen met vermelding van de datum van 

publicatie op de website publiceren). 
 
 
REGLEMENT VOOR EEN MANTELZORGTOELAGE 
 
Artikel 1 
De mantelzorgtoelage is een waardering voor de zorg aan een thuiswonende 
zorgbehoevende persoon. Onder de hierna opgesomde bepalingen wordt er een 
mantelzorgtoelage toegekend aan zorgbehoevende personen die in een 
thuiszorgsituatie beroep doen op mantelzorgers. 
Hiermee wil het lokaal bestuur zorgbehoevenden de kans bieden de inzet van hun 
mantelzorgers te honoreren. 
De mantelzorger zorgt er door zijn inzet immers voor dat de zorgbehoevende zo 
lang mogelijk thuis kan blijven wonen. 
 
Artikel 2 
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De zorgbehoevende is de persoon die voldoet aan de voorwaarden van artikel 3 
en die in zijn thuissituatie ondersteuning geniet van één of meerdere 
mantelzorgers. 
De mantelzorger dient dagelijks in te staan voor de verzorging van de 
zorgbehoevende in zijn thuissituatie. 
 
Artikel 3 
De zorgbehoevende moet op het grondgebied van de gemeente Ledegem 
gedomicilieerd zijn en er ook werkelijk verblijven. 
De zorgbehoevende moet het recentste attest van erkenning van handicap 
voorleggen van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid van minimum  
9 punten tot maximum 14 punten op de schaal van zelfredzaamheid om in 
aanmerking te komen voor de gemeentelijke mantelzorgtoelage. 
 
Artikel 4 
Om recht te hebben op de mantelzorgtoelage volgt de aanvrager volgende 
procedure: 
1. De aanvraag wordt ingediend door de zorgbehoevende bij het college van 

burgemeester en schepenen, volgens model in bijlage. Aanvragen kunnen 
worden ingediend ten laatste tot 3 maanden na de betreffende 
toelageperiode. 

2. De aanvraag wordt jaarlijks hernieuwd. 
3. Het recht start op de datum van de medische erkenning. 
4. A) Voor de mantelzorgtoelage is de aanvraag vergezeld van een kopie van de 

medische erkenning door de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid. 
B) Tussen juli en het einde van het jaar wordt het dossier aangevuld met een 
verklaring van de mutualiteit, volgens model in bijlage, voor de betaling van 
de periode ten vroegste van juli van het jaar -1 tot ten laatste juni van het 
huidig jaar, rekening houdend met artikel 4.3 en artikel 5 van het reglement. 

5. De toelage wordt na controle van deze gegevens in éénmaal uitbetaald. 
 
Artikel 5 
Het recht op de mantelzorgtoelage eindigt: 
- Vanaf de eerste dag van de maand waarin er een betaling gebeurt van het 

Zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden. 
- Vanaf de eerste dag van de maand volgend op de datum van overlijden. In 

geval van overlijden gebeurt de betaling aan een familielid binnen de  
3 maanden na ontvangst van de nodige bewijsstukken. 

 
Artikel 6 
De mantelzorgtoelage bedraagt € 15,00 per maand voor de categorie met 9 tot en 
met 11 punten en € 35,00 per maand voor de categorie met 12 tot en met  
14 punten. 
 
Artikel 7 
De betaling gebeurt aan de zorgbehoevende, enkel via overschrijving op het 
rekeningnummer zoals aangegeven in het aanvraagformulier. 
 
Artikel 8 
Wanneer blijkt dat de voorgelegde informatie of gegevens onjuist zijn, mocht de 
verzorging te wensen overlaten of mocht de zorgbehoevende verwaarloosd 
worden, kan het college van burgemeester en schepenen beslissen de toelage 
niet toe te kennen of zelfs terug te vorderen. De sociale dienst van het ocmw 
Ledegem kan ambtshalve of op verzoek van het college van burgemeester en 
schepenen controle uitoefenen op de uitvoering van het reglement en het college 
hierover adviseren. Tegen de beslissing van het college van burgemeester en 
schepenen is geen verhaal mogelijk. 
 
Artikel 9 
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De begunstigde van een toelage aan gezinnen of personen die een bejaard 
familielid tot de 3de graad verzorgen, toegekend op basis van het gemeentelijk 
reglement voor een toelage aan gezinnen of personen die een bejaard familielid 
tot de 3de graad verzorgen, goedgekeurd door de gemeenteraad van 24 oktober 
2002, blijven het recht op deze toelage houden. 
Het aldus bekomen recht op de toelage vervalt vanaf de maand volgend op de 
datum van overlijden of opname in een rusthuis/woon- of zorgcentrum van de 
bejaarde of hulpbehoevende of als blijkt dat er niet meer voldaan wordt aan de 
voorwaarden bepaald in vermeld reglement. 
 
Artikel 10 
De zorgbehoevende waarvoor reeds op basis van het gemeentelijk reglement 
voor een toelage aan gezinnen of personen die een bejaard familielid tot de  
3de graad verzorgen, goedgekeurd door de gemeenteraad van 24 oktober 2002, 
ingevolge de overgangsmaatregel, voorzien in artikel 9 van huidig gemeentelijk 
reglement, deze toelage aan een mantelzorger wordt uitbetaald, komt niet in 
aanmerking voor de toekenning van een mantelzorgtoelage op basis van het 
huidig reglement, dat ingaat op 1 januari 2019. 
 
Artikel 11 
De toelagen voor dit reglement worden slechts toegekend binnen de perken van 
het daartoe voorziene krediet op het goedgekeurde gemeentebudget. 

 
 

Aldus beslist in de zitting van 31 januari 2019 
get. Geert Demeyere  get. Bart Dochy 
Algemeen directeur  Burgemeester-voorzitter 

Voor eensluidend uittreksel 
   
 

 

 

Geert Demeyere 
Algemeen directeur 

 Bart Dochy 
Burgemeester-voorzitter 

 


