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46d Voorwerp:
Openbare zitting: goedkeuren wijzigen sociale reglementen : tussenkomst
vakantiekosten personen met een handicap en langdurig zieken
De Raad,
Gelet op de nieuwe gemeentewet ;
Gelet op het gemeentedecreet ;
Gelet op het reglement tussenkomst vakantiekosten personen met een handicap en langdurig zieken goedgekeurd
in de gemeenteraad van 01.03.1988 en gewijzigd in de gemeenteraad van 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 schepencollege van 23.03.2006 en 25.01.07 ;
Overwegende dat sommige verenigingen vakanties in het bijzonder inrichten voor zieken en personen met een
handicap en dat deze vakanties de kans geven om te ontsnappen aan vereenzaming ;
Overwegende dat de inkomsten van langdurig zieken en personen met een handicap in het algemeen beperkt zijn
en dat op heden geen of nog geen voldoende vakantiegeld aan hen wordt toegekend ;
Gelet op de bespreking van dit reglement in de commissie externe zaken van 30.01.07 ;
Gelet op de begroting ;
Met eenparigheid van stemmen;
Besluit:
Art. 1: Het reglement tussenkomst vakantiekosten personen met een handicap en langdurig zieken,
goedgekeurd in de gemeenteraad van 01.03.1988 en gewijzigd in de gemeenteraad van 11.12.01 en
06.06.06, wordt opgeheven en vervangen door onderstaand reglement.
Art. 2 : Aan personen met een handicap en aan langdurig zieken van Waregem (op 1 januari van het referterjaar
in Waregem gedomicilieerd zijn) wordt een toelage toegekend als tussenkomst in de kosten voor een
aangepast vakantieverblijf in binnen- of buitenland. Dit vakantieverblijf moet evenwel georganiseerd
worden door een sociale vereniging of erkend ziekenfonds daartoe in het rijk gemachtigd.
Art. 3 : Als langdurig zieken of personen met een handicap, zoals bedoeld in artikel 2 van dit besluit, dienen
aanzien te worden :
of : de inwoners die minstens één jaar ziek zijn op datum van het vakantieverblijf
of : de inwoners die aangedaan zijn door een vermindering of ontoereikendheid van de lichamelijke of

geestelijke geschiktheid van meer dan 66 %
of : de slachtoffers van een arbeidsongeval met een ongeschiktheid van meer dan 66 %.
Art. 4 : De vakantietoelage wordt vastgesteld op € 30,00 per persoon, voor zover het vakantieverblijf tenminste
5 dagen duurt, de reisdagen inbegrepen. Deze toelage kan maar éénmaal per refertejaar aangevraagd
worden.
Art. 5 : De uitbetaling van deze toelage gebeurt voor 30 september van het refertejaar +1.
Art. 6. : Aanvraagformaliteiten :
a) De aanvraag tot het bekomen van de toelage moet ingediend worden op een daartoe bestemd
formulier, te verkrijgen op de stedelijke sociale dienst of aan de loketdiensten in de
deelgemeentehuizen.
b) De aanvragen dienen ingediend te worden voor 31 maart van het refertejaar +1.
c) De volgende bewijsstukken dienen bij de aanvraag te worden gevoegd :
- getuigschrift invaliditeit of ziekenfonds
- bewijs deelname aan speciale vakantie
- samenstelling van het gezin, afgeleverd door een bevoegde stadsdienst.

Art. 7 : Het College van Burgemeester en Schepenen stelt het model van het aanvraagformulier vast.
Art. 8 : Het C²ollege 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. 9 : Het College van Burgemeester en Schepenen zal beslissen over al de geschillen die zich bij de toepassing
van dit reglement zouden kunnen voordoen.
Art. 10 : Dit reglement gaat in vanaf 01/01/2007 (refertejaar 2006).
Art. 11 : Het reglement wordt bekend gemaakt conform artikels 186 en 187 van het nieuwe gemeentedecreet.
Art. 12 : Huidige beslissing valt onder het algemeen administratief toezicht.

Gedaan in bovenvermelde zitting
Namens de Gemeenteraad
(get.) Guido De Langhe
Secretaris

(get.) Kürt Vanryckeghem
Burgemeester
Voor eensluidend afschrift
Waregem, 12 februari 2007

Guido De Langhe
Secretaris

Kürt Vanryckeghem
Burgemeester

