UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN
VAN 21 FEBRUARI 2019
Wijziging van het reglement voor de premies voor voetverzorging.
DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN
Aanwezig:

Manu Claes: voorzitter van het vast bureau;
Kris Peetermans, Lieve Renders, Nico Bergmans, Marie Jeanne Hendrickx,
Tony Vancauwenbergh, Inne Pauwels: leden van het vast bureau;
Marleen Van Meeuwen: voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn;
Arlette Sannen, Allessia Claes, Jan Boeckx, Koen Vranken, Ronald Schuyten,
Ursula Bervoets, Annelies Ooms, Suzy Wouters, Anne-Sophie Weckx,
Esther Schoolmeesters, Lieve Van den Berghe, Christini Gounakis,
Pieter Boudry, Alex Van Nijlen, Lieven Simon, Rita Devos,
Rudi Vancauwenbergh: raadsleden;
Eva Poelemans: algemeen directeur

Verontschuldigd:
Afwezig:

Joris De Vriendt, Geert Janssens: raadsleden

Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017;
Gelet op art. 77 en 78 van het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017 dat bepaalt dat de raad
voor maatschappelijk welzijn exclusief bevoegd is voor de vaststelling van de reglementen van het
OCMW en dat deze bevoegdheid niet kan gedelegeerd worden aan een ander orgaan;
Gelet op art. 113 laatste lid van het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017 waarbij het
bijzonder comité voor de sociale dienst op eigen initiatief een niet bindend advies kan geven o.m. aan
de raad voor maatschappelijk welzijn over het OCMW-beleid;
Overwegende dat het aangewezen is dat het bijzonder comité voor de sociale dienst een advies geeft
aan de raad voor maatschappelijk welzijn over de voorstellen tot vaststelling of wijziging van
reglementen van het OCMW, aangezien het bijzonder comité voor de sociale dienst op grond van de
reglementen vastgesteld door de raad voor maatschappelijk welzijn de individuele beslissingen tot
maatschappelijke dienstverlening moet nemen;
Gelet op het besluit van het bijzonder comité voor de sociale dienst van 04.02.2019 waarbij het
bijzonder comité voor de sociale dienst adviseert het reglement voor de premies voor voetverzorging
te wijzigen en waarbij dit voorstel van wijziging van het reglement voor de premies voor voetverzorging
ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de eerstvolgende raad voor maatschappelijk welzijn;
Gelet op het raadsbesluit van 09.12.2013 houdende de vaststelling van het reglement voor de
premies voor voetverzorging;
Overwegende dat art. 4 van het huidige reglement voorziet in een tussenkomst voor voetverzorging
aanvullend tot een korf van 30 euro per kalenderjaar op de mogelijke tussenkomsten voor
voetverzorging bij het ziekenfonds van de hulpvrager en dat, indien de hulpvrager van zijn
ziekenfonds minder dan een korf van 30 euro per kalenderjaar tussenkomst voor voetverzorging kan
genieten, het OCMW het restsaldo tot aan de korf van 30 euro per kalenderjaar aan de hulpvrager
betaalt d.m.v., een bon, uitgereikt door het OCMW;
Overwegende dat met ingang van 01.01.2019 een aantal ziekenfondsen hun tussenkomsten voor
voetverzorging heeft aangepast en slechts een tussenkomst verleent onder bepaalde voorwaarden
aan bepaalde categorieën van personen;
Overwegende dat het bedrag van de tussenkomst voor voetverzorging van 30 euro per kalenderjaar al
geruime tijd niet meer is aangepast en voorgesteld wordt dit bedrag te verhogen naar 50 euro per
kalenderjaar;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Manu Claes, Kris Peetermans, Lieve Renders, Nico Bergmans,
Marie Jeanne Hendrickx, Tony Vancauwenbergh, Inne Pauwels,
Marleen Van Meeuwen, Arlette Sannen, Allessia Claes, Jan Boeckx,

Koen Vranken, Ronald Schuyten, Ursula Bervoets, Annelies Ooms, Suzy Wouters,
Anne-Sophie Weckx, Esther Schoolmeesters, Lieve Van den Berghe,
Christini Gounakis, Pieter Boudry, Alex Van Nijlen, Lieven Simon, Rita Devos,
Rudi Vancauwenbergh
Neen:
Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
Art. 4 van het reglement voor premies voor voetverzorging zoals vastgesteld bij raadsbesluit
van 09.12.2013 wordt als volgt gewijzigd:
“De premies voor voetverzorging van het OCMW zijn aanvullend tot een korf van 50 euro per
kalenderjaar op de mogelijke tussenkomsten voor voetverzorging bij het ziekenfonds van de
hulpvrager. Indien de hulpvrager van zijn ziekenfonds minder dan een korf van 50 euro per
kalenderjaar tussenkomst voor voetverzorging kan genieten, betaalt het OCMW het
restsaldo tot aan de korf van 50 euro per kalenderjaar aan de hulpvrager. De voorwaarden
van het ziekenfonds van de hulpvrager die geldig zijn op 01 januari van het uitgiftejaar van
de kaart vermeld in art. 5 worden in aanmerking genomen voor de bepaling van de mogelijke
tussenkomsten voor voetverzorging bij het ziekenfonds van de hulpvrager.”
Art. 2.
Art. 5 van het reglement voor premies voor voetverzorging zoals vastgesteld bij raadsbesluit
van 09.12.2013 wordt als volgt gewijzigd:
“Op aanvraag van de hulpvrager wordt een kaart afgeleverd door het OCMW, na onderzoek
van de voor te leggen stukken vermeld in art. 1. Op de kaart wordt de naam van de
hulpvrager vermeld evenals de uitgiftedatum. Deze kaart wordt voor afgifte gevalideerd met
de handtekening van de verantwoordelijke medewerker op het OCMW.”
Art. 3.
Art. 7 van het reglement voor premies voor voetverzorging zoals vastgesteld bij raadsbesluit
van 09.12.2013 wordt als volgt gewijzigd:
“Na elke behandeling zullen zowel de hulpvrager als de pedicure eigenhandig op de kaart de
datum van elke pedicurebeurt vermelden en elke pedicurebeurt handtekenen. Onvolledig of
foutief ingevulde en onleesbare kaarten komen niet in aanmerking voor terugbetaling.”
Art. 4.
Art. 8 van het reglement voor premies voor voetverzorging zoals vastgesteld bij raadsbesluit
van 09.12.2013 wordt als volgt gewijzigd:
“De kaart vervalt op 31 december van het jaar van uitgifte, deze vervaldatum is vermeld op
de kaart. Kaarten voor behandeling buiten de geldigheidsduur ervan zullen niet in
aanmerking komen voor terugbetaling. Een nieuwe kaart zal slechts afgeleverd worden na
het verstrijken van de geldigheidsduur van de vorige kaart.”
Art. 5.
Art. 9 van het reglement voor premies voor voetverzorging zoals vastgesteld bij raadsbesluit
van 09.12.2013 wordt als volgt gewijzigd:
“De hulpvrager bezorgt de ingevulde kaart aan het OCMW uiterlijk vóór 1 maart volgend op
het kalenderjaar waarop de kaart betrekking heeft. Deze kaart dient vergezeld te worden van
een attest afgeleverd door het ziekenfonds waarin het bedrag van de tussenkomst uitbetaald
voor het betreffende jaar door het ziekenfonds wordt vermeld. De uitbetaling van de premie
gebeurt aan de hulpvrager na de indiening van beide documenten (kaart en attest).
Kaarten die laattijdig worden binnengebracht worden niet meer uitbetaald.”

de algemeen directeur
Eva Poelemans
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Namens de raad voor maatschappelijk welzijn,
de voorzitter van de raad voor
maatschappelijk welzijn
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Voor eensluidend afschrift,
de voorzitter van het vast bureau
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