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Subsidiereglement - Gemeentelijke toelage aan
instellingen waar personen met een beperking verblijven of
instellingen die hulp bieden aan personen met een
beperking - Goedkeuring

Samenstelling:
Aanwezig:
de heer Bertrand Demiddeleer, voorzitter; de heer Dirk Pieters, burgemeester; de heer Marc Snoeck;
de heer Eddy Buelinckx; de heer Guy Nechelput; mevrouw Peggy Massien; de heer Marc Picalausa; de
heer Christophe Merckx; de heer Johan Servé; mevrouw Marie-Rose Harnie; mevrouw Dieuwertje
Poté; de heer Pieter Busselot; de heer Marc Devillé; mevrouw Anne Mattot; de heer Frans
Dereymaeker; mevrouw Jacqueline Muyldermans; de heer Hedwig Van Rossem; de heer Jean-Jacques
Fastenaekels; mevrouw Anja Deridder; mevrouw Joke Ots; de heer Wim Demuylder; de heer Marc
Sluys; de heer Sven Vranken; de heer Jo Lories; mevrouw Mennem Dibe; mevrouw Conny Roekens;
mevrouw Nelly Lanis; de heer Dirk Van Heymbeeck; mevrouw Brigitte Moyson; de heer Rogier
Lindemans; de heer Richard Severijns; de heer Dries Devillé; mevrouw Anne-Marie Mestdag; mevrouw
Sonia Christiaens, stadssecretaris

Verontschuldigd:
de heer Mark Demesmaeker

Beschrijving
Aanleiding en doel
De vraag van de vzw De Poel om het subsidiebedrag te verhogen tot 250 euro per persoon en de
vaststelling dat er telkens een budgetwijziging nodig is voor de toekenning van de subsidies aan de
gehandicapteninstellingen gaf aanleiding tot herziening van het huidig toelagereglement.
Voorstel is om het reglement aan te passen met een differentiatie van het bedrag naargelang de
beperking van de personen die er verblijven of aan wie hulp wordt geboden.
Verder wordt het totale budget verhoogd tot 12.000 euro. De toelagen worden verdeeld binnen de
perken van dit budget.
Advies en motivering
Het nieuw voorgestelde reglement:
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1.- Vanaf 1 januari 2016 wordt een gemeentelijke toelage verleend aan erkende instellingen waar
Halse personen met een beperking verblijven of die hulp bieden aan Halse personen met een
beperking.
2.- De instelling bij wie een volwassen persoon met een beperking verblijft of aan wie hulp wordt
geboden die in het bezit is van een algemeen attest van de FOD Sociale Zekerheid van:
- 9-11 punten kan aanspraak maken op de som van 50 euro
- 12-14 punten kan aanspraak maken op de som van 100 euro
- 15-16 punten kan aanspraak maken op de som van 150 euro
- 17-18 punten kan aanspraak maken op de som van 200 euro
De instelling bij wie een kind met een beperking verblijft of aan wie hulp wordt geboden en die in het
bezit is van een algemeen attest van de FOD Sociale Zekerheid van minstens 4 punten in pijler 1 of
minstens 6 punten in de drie pijlers samen kan aanspraak maken op de som van 100 euro.
3. - Binnen de voorziene kredieten in het goedgekeurde budget, kan het college van burgemeester en
schepenen volgens de regeling en voorwaarden, hierna vastgelegd, de toelage toekennen.
4.- De instellingen die deze toelage wensen te ontvangen, zullen bij het stadsbestuur een aanvraag
indienen in de maand januari volgend op het jaar van het werkingsjaar waarvoor de premie wordt
aangevraagd, met vermelding van:
- werkingsjaar waarvoor de aanvraag wordt ingediend
- naam en voornaam
- rijksregisternummer
- adres
- datum van opname, zorg, verblijf, hulp
- datum einde van opname, zorg, verblijf, hulp
- bezorgen een kopie van het algemeen attest van de FOD Sociale Zekerheid met vermelding van het
aantal punten
5.- De toelagen worden verleend door het college van burgemeester en schepenen
6.- Het stadsbestuur behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om onderzoek in te stellen met
betrekking tot de geleverde prestaties.
7.- Deze raadsbeslissing vervangt en vernietigt de raadsbeslissing van 21 februari 2006.
Juridische gronden
Reglement gemeentelijke toelage aan instellingen waar gehandicapten verblijven of instellingen die
hulp geven aan gehandicapten.
De collegebeslissing van 29 juni 2012 meldt dat de huidige subsidie -en toelagereglementen van de
stad niet toelaten dat zij bijkomend gesubsidieerd worden, maar dat hun vraag om extra steun in het
licht van de volgende strategische meerjarenplanning zeker opnieuw bekeken zal worden.
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We hebben in 2013 met het opstellen van de nieuwe strategische meerjarenplanning 2014-2019
enorm gerekend, geschikt en gewogen. Er zijn zelfs personeelsleden die hun job hebben verloren.
De gemeentelijke toelage aan instellingen voor gezins-en bejaardenhulp is afgeschaft vanaf 1 januari
2014.
De gemeentelijke toelage aan instellingen waar personen met een beperking verblijven of instellingen
die hulp bieden aan personen met een beperking is aan de afschaffing ontsnapt.
Tijdens de besprekingen voor de strategische meerjarenplanning 2014-2019 in 2013 is beslist dat de
toelagen voor de hele legislatuur worden teruggebracht naar de toelagen in 2007 en dat de toelagen
niet zullen worden geïndexeerd.
Bij de volgende strategische meerjarenplanning vanaf 2020 de sommen voor de gemeentelijke toelage
aan instellingen waar personen met een beperking verblijven of instellingen die hulp bieden aan
personen met een beperking en de toelage thuiszorg aan te passen. Zoals reeds beslist in de
collegezitting van 29-06-2012.

Financiële en beleidsinformatie
Automatisch ingetrokken
Financiële informatie
64930000-BG1419/001/001/001/001
Beleidsinformatie
1 - Overig beleid > 1 - Overig beleid

Besluit
Artikel 1
Het subsidiereglement "gemeentelijke toelage aan instellingen waar personen met een beperking
verblijven of instellingen die hulp bieden aan personen met een beperking", wordt goedgekeurd:
1.- Vanaf 1 januari 2016 wordt een gemeentelijke toelage verleend aan erkende instellingen waar
Halse personen met een beperking verblijven of die hulp bieden aan Halse personen met een
beperking.
2.- De instelling bij wie een volwassen persoon met een beperking verblijft of aan wie hulp wordt
geboden die in het bezit is van een algemeen attest van de FOD Sociale Zekerheid van:
- 9-11 punten kan aanspraak maken op de som van 50 euro
- 12-14 punten kan aanspraak maken op de som van 100 euro
- 15-16 punten kan aanspraak maken op de som van 150 euro
- 17-18 punten kan aanspraak maken op de som van 200 euro
De instelling bij wie een kind met een beperking verblijft of aan wie hulp wordt geboden en die in het
bezit is van een algemeen attest van de FOD Sociale Zekerheid van minstens 4 punten in pijler 1 of
minstens 6 punten in de drie pijlers samen kan aanspraak maken op de som van 100 euro.
3. - Binnen de voorziene kredieten in het goedgekeurde budget, kan het college van burgemeester en
schepenen volgens de regeling en voorwaarden, hierna vastgelegd, de toelage toekennen.
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4.- De instellingen die deze toelage wensen te ontvangen, zullen bij het stadsbestuur een aanvraag
indienen in de maand januari volgend op het jaar van het werkingsjaar waarvoor de premie wordt
aangevraagd, met vermelding van:
- werkingsjaar waarvoor de aanvraag wordt ingediend
- naam en voornaam
- rijksregisternummer
- adres
- datum van opname, zorg, verblijf, hulp
- datum einde van opname, zorg, verblijf, hulp
- bezorgen een kopie van het algemeen attest van de FOD Sociale Zekerheid met vermelding van het
aantal punten
5.- De toelagen worden verleend door het college van burgemeester en schepenen
6.- Het stadsbestuur behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om onderzoek in te stellen met
betrekking tot de geleverde prestaties.
7.- Deze raadsbeslissing vervangt en vernietigt de raadsbeslissing van 21 februari 2006.
Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens de Gemeenteraad

1500 Halle, 24 november 2015

De secretaris van de gemeenteraad

De voorzitter van de gemeenteraad

mevrouw Sonia Christiaens, stadssecretaris

de heer Bertrand Demiddeleer
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