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UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN 
DE OCMW-RAAD

Zitting van 2 juli 2020 - Openbare zitting

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

Afwezig:
Verontschuldigd:

Vaststellen van het reglement over de pamperbank en aangepaste melkvoeding

Bevoegdheid » Decreet Lokaal Bestuur, in het bijzonder artikel 77 en 78, tweede lid, 3°.
Feiten, context en 
argumentatie

» Bij de opstart van het Huis van het Kind was het oprichten van een 
pamperbank één van de doelstellingen. 

» Tussen 2017 en 2019 werden af en toe luiers gedoneerd. In 2019 kochten we 
een groot pakket ecologische wegwerpluiers aan.

» Er wordt voorgesteld om de afspraken in een reglement vast te leggen.
Advies Gunstig advies van het bijzonder comité sociale dienst van 5 mei 2020.
Financiële gevolgen De geraamde maximale kostprijs voor luiers per persoon bedraagt:

- 0 - 12 maand: € 211,68;
- 13 - 23 maand: € 141,12;
- 24 - 36 maand: € 70,00.

De kostprijs ligt doorgaans lager, omdat er ook luiers ingezameld worden.
De geraamde kostprijs voor aangepaste melkvoeding per persoon bedraagt:
- 0 - 12 maand: tot € 75,00;
- 12 - 24 maand: tot € 50,00.

Stemmen Unanimiteit
Besluit De OCMW-raad beslist:

Artikel 1
Het reglement over de pamperbank en aangepaste melkvoeding vast te stellen.
Artikel 2
Het reglement treedt in werking vanaf heden.
Artikel 3
Volgende werkopdrachten worden goedgekeurd: 
» dienst welzijn: de beslissing publiceren op de gemeentelijke website met 

vermelding van de publicatiedatum. 
» dienst welzijn: de beslissing melden aan de toezichthoudende overheid. 
» dienst welzijn: het bekendmakingsregister invullen.
Artikel 4
De dossierbeheerder bezorgt de beslissing aan:
» financieel directeur: 1;
» sociale dienst: 1.

Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 3 blz op code.esignflow.be met verificatiecode 8456-7938-7363-9553.

https://app.esignflow.be/nl-be/code/8456793873639553


Vaststellen van het reglement over de pamperbank en aangepaste melkvoeding 2/3

REGLEMENT OVER DE PAMPERBANK EN AANGEPASTE MELKVOEDING

Artikel 1 
De gerechtigde moet gedomicilieerd zijn in Ledegem. 

Artikel 2 
Er worden pakken van 31 luiers ter beschikking gesteld per maand. 
Het aantal pakken luiers is afhankelijk van de leeftijd van het kind: 
- 0- 12 maand: 3 pakken per maand;
- 13 - 23 maand: 2 pakken per maand; 
- 24 - 36 maand: 1 pak per maand. 

Artikel 3
Er wordt terugbetaling voorzien van aangepaste melkvoeding met een 
maximumbedrag per maand.
Het maximumbedrag is afhankelijk van de leeftijd van het kind:
- 0 - 12 maand: tot € 75,00;
- 12 - 24 maand: tot € 50,00.

Artikel 4
Indien om medische redenen blijkt dat de vooropgestelde aantallen of bedragen 
ontoereikend zijn, kan via sociaal verslag om een afwijking gevraagd worden aan 
het bijzonder comité sociale dienst.

Artikel 5 
Om in aanmerking te komen, moet men een kind, jonger dan 37 maand ten laste 
hebben en aan onderstaande voorwaarden voldoen:
- Het jaarlijks bruto belastbaar inkomen van het gezin mag niet hoger liggen 

dan het grensbedrag voor het verkrijgen van de verhoogde 
tegemoetkoming, zonder verhoging per bijkomend gezinslid.

- Het niet geïndexeerd KI mag niet hoger zijn dan € 750,00. 
Het voldoen aan beide bovenstaande voorwaarden moet blijken uit het financieel 
onderzoek van de door de aanvrager laatst ontvangen belastingbrief.
Voor de luiers is er een extra groep gerechtigden, met name pleegzorgouders die 
een kind jonger dan 37 maand opvangen in het geval van langdurige opvang of 
crisisopvang. 

Artikel 6
De gerechtigde kan de aangepaste melkvoeding aankopen bij een apotheek op 
grondgebied Ledegem. Bewijsstukken moeten binnengebracht worden voor de 
terugbetaling van de melkvoeding.

Artikel 7
Het bijzonder comité sociale dienst beslist op basis van een lijst van aanvragen die 
aan de voorwaarden van dit regelement voldoen. Aanvragen die niet aan de 
voorwaarden van het regelement voldoen, kunnen alsnog door het bijzonder 
comité sociale dienst worden goedgekeurd, op voorwaarde dat zij een 
gemotiveerde beslissing neemt op basis van een sociaal verslag.

Artikel 8
Een toekenning is geldig gedurende maximaal een jaar.
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get. Marijn De Vos get. Bart Dochy
Algemeen directeur Burgemeester-voorzitter

Voor eensluidend uittreksel

Marijn De Vos
Algemeen directeur

Bart Dochy
Burgemeester-voorzitter
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