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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 tussenkomst voor voetverzorging bij senioren en 
personen met een handicap 

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

Verwijzingsdocumenten » Beslissing van de gemeenteraad van 13 december 2012 over vaststellen van 
een gemeentelijk reglement voor een tussenkomst voor voetverzorging bij 
senioren en andersvaliden. 

» Bespreking in het college van burgemeester en schepenen van 17 december 
2018 betreffende kaarten voetverzorging 2019. 

Feiten, context en 
argumentatie 

» Wijziging van het gemeentelijk reglement voor een tussenkomst voor 
voetverzorging bij senioren en personen met een handicap vanaf 1 januari 
2019 als volgt: 
- Zowel een pedicure als een podoloog komen voortaan in aanmerking; 
- De verplichting dat de pedicure of podoloog in Ledegem wonen of 

gedomicilieerd zijn valt weg; 
- Verduidelijking van het begrip ‘senior’; 
- De pedicure of podoloog moet zijn KBO-nummer vermelden op de 

beurtenkaart; 
- Het is gangbaar in de sector om de term ‘andersvaliden’ niet meer te 

gebruiken, maar te spreken van ‘personen met een handicap’. 

Stemmen Met unanimiteit. 

Besluit De gemeenteraad beslist: 
Artikel 1 
Het reglement voor een tussenkomst voor voetverzorging bij senioren en 
personen met een handicap vast te stellen. 

 Artikel 2 
Dit reglement treedt in werking vanaf heden. De beslissing van de gemeenteraad 
van 13 december 2012 over vaststellen van een gemeentelijk reglement voor een 
tussenkomst voor voetverzorging bij senioren en andersvaliden wordt opgeheven. 

 Artikel 3 
De dossierbeheerder bezorgt de beslissing aan: 
» dienst financiën: 1; 
» dienst onthaal: 1; 
» dienst secretariaat: 1 (in het register van bekendmaking vermelden en de 

toezichthoudende overheid inlichten); 
» dienst welzijn: 1 (binnen de 10 dagen het reglement op de website publiceren 

met vermelding van de datum van publicatie). 
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REGLEMENT VOOR EEN TUSSENKOMST VOOR VOETVERZORGING BIJ SENIOREN 
EN PERSONEN MET EEN HANDICAP 
 
Artikel 1 
Binnen de perken van het daartoe voorziene krediet op het goedgekeurde 
gemeentebudget wordt een tussenkomst voor voetverzorging van senioren en 
personen met een handicap gegeven door een pedicure of podoloog. 
 
Artikel 2 
Het bedrag van de tussenkomst bedraagt € 2,50 per verzorging bij de pedicure of 
podoloog en € 3,00 per verzorging bij de patiënt aan huis. De tussenkomst wordt 
beperkt tot maximum 8 behandelingen per jaar. 
 
Artikel 3 
Onder senioren wordt verstaan, mensen die 65 jaar of ouder zijn. Personen met 
een handicap moeten een attest van een arts voorleggen dat zij om medische 
redenen hun voeten niet zelf kunnen verzorgen. 
 
Artikel 4 
De tussenkomst wordt uitbetaald aan de hand van een beurtenkaart, ter 
beschikking gesteld door het lokaal bestuur. Deze kaart moet ten laatste eind 
februari volgend op het refertejaar binnengebracht worden.  
De kaart bevat volgende gegevens: 

- Datum van de verzorging. 
- Bezoek aan de praktijk of bij de persoon aan huis. 
- KBO-nummer van de pedicure of podoloog. 
- Stempel met naam en adres van de pedicure of podoloog. 
- Handtekening van de pedicure of podoloog. 

 
Artikel 5 
De tussenkomst wordt gestort op het rekeningnummer van de rechthebbende. 

 
 

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 

 


