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Voorwerp:

Openbare zitting: goedkeuren wijziging sociale reglementen : toelage nutsvoorzieningen
De Raad,

Gelet op de nieuwe gemeentewet ;
Gelet op het gemeentedecreet ;
Gelet op het reglement toelage nutsvoorzieningen, goedgekeurd in de gemeenteraad van 28.02.84 en gewijzigd
in de gemeenteraad van 07.01.92, 11.12.01 en 06.06.06 ;
Gelet op de besprekingen in de adviesraad voor personen met een handicap ;
Gelet op de besprekingen in het college van 23.03.2006 en van 25.01.2007 ;
Gelet op de besprekingen in de commissie externe zaken van 30.01.07 ;
Gelet op de begroting ;
Met eenparigheid van stemmen;
Besluit:
Art. 1: Het reglement toelage nutsvoorzieningen, goedgekeurd in de gemeenteraad van 28.02.84 en gewijzigd in
de gemeenteraad van 07.01.92, 11.12.01 en 06.06.06, wordt opgeheven en vervangen door onderstaand
reglement.
Art. 2 : Aan de gezinnen met minstens vier kinderen gerechtigd op kinderbijslag, zal een stedelijke toelage van €
65,00 per jaar worden toegekend.
Gezinsleden met een handicap (min. 66 %) die gerechtigd zijn op kinderbijslag, worden dubbel
aangerekend.
Art. 3 : De bij art.2 vermelde toelage is onderworpen aan volgende voorwaarden :
a) in de stad gedomicilieerd zijn uiterlijk op 01 januari van het refertejaar en op dezelfde datum voldoen
aan de gezinslast.
b) het kadastraal inkomen van het gezin van het refertejaar -2 mag, niet meer bedragen dan 1 240,00 €
(niet geïndexeerd)
c) het netto-belastbaar jaarinkomen van het gezin (inkomsten van het refertejaar -2) mag niet hoger zijn
dan dit van toepassing voor het toekennen van een studietoelage voor het hoger onderwijs.
Art. 4 : De uitbetaling van deze toelage gebeurt voor 31 maart van het refertejaar +1.

Art. 5 : Aanvraagformaliteiten :
a) De aanvraag tot het bekomen van deze toelage moet ingediend worden op een daartoe bestemd
formulier, te verkrijgen op de gemeentelijke sociale dienst of aan de loketdiensten in de
deelgemeentehuizen.
b) De aanvragen dienen ingediend te worden voor 30 september van het refertejaar.
c) De volgende bewijsstukken dienen bij de aanvraag te worden gevoegd :
- afschrift van het aanslagbiljet van de personenbelasting van het gezin betreffende de inkomsten van
het refertejaar -2
- samenstelling van het gezin, afgeleverd door een bevoegde stadsdienst
Art. 6 : Het College van Burgemeester en Schepenen stelt het model van het aanvraagformulier vast.
Art. 7 : Het College van Burgemeester en Schepenen wordt ertoe gemachtigd alle onderzoeken in te stellen die
nodig zijn of nuttig in verband met de aanvragen en nazicht uit te oefenen op de juistheid van de
verstrekte gegevens.
Art. 8 : Het College van Burgemeester en Schepenen zal beslissen over al de geschillen die zich bij de toepassing
van dit reglement zouden kunnen voordoen.
Art. 9 : Dit reglement gaat in vanaf 01/01/2007 (refertejaar 2006).
Art. 10 : Het reglement wordt bekendgemaakt cfr. Art 186 & 187 van het nieuwe gemeendekreet
Art. 11 : Huidige beslissing valt onder het algemeen administratief toezicht.
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