Reglement tot betoelaging van moeders en opvoed(st)ers van
gehandicapten
Zitting van 15 maart 2007. Gepubliceerd op 20 maart 2007.
Artikel 1.
Met ingang van 1 januari 2007 wordt aan de moeder of diegene die gebeurlijk de
moeder vervangt en die thuis de verzorging en de opvoeding op zich neemt van
een gehandicapt kind een jaarlijkse toelage verleend als tussenkomst voor
bijzondere zorgen die deze kinderen vereisen.
Aan het kind moet een invaliditeitsgraad van minstens 66 % toegekend zijn en
dit tot de leeftijd van maximum 21 jaar van deze kinderen.
Artikel 2.
Het bedrag van de toelage wordt vastgesteld op 250 euro per jaar en per kind
bedoeld in artikel 1 wanneer het gehandicapte kind dagelijks thuis wordt
verzorgd. Voor het gehandicapte kind dat evenwel verzorgd wordt in een
gespecialiseerde inrichting en enkel gedurende de weekends en verlofdagen thuis
wordt verzorgd, wordt het bedrag vastgesteld op 125 euro.
Voor het vaststellen van het bedrag van de tussenkomst wordt de toestand in
aanmerking genomen zoals deze zich voordoet op 1 januari van het jaar
waarvoor de toelage wordt toegekend. Op diezelfde datum dient de
rechthebbende moeder of persoon die haar vervangt minstens één jaar
woonachtig te zijn op grondgebied van de gemeente Lede.
Artikel 3.
De rechthebbende op deze toelage dient binnen de eerste zes maanden van het
jaar waarvoor de toelage kan worden toegekend zijn aanvraag schriftelijk bij het
gemeentebestuur in te dienen. De aanvraag moet gebeuren op een daartoe door
het bestuur ter beschikking gesteld formulier. Het aanvraagformulier moet
vergezeld zijn van een kopie van het attest afgeleverd door een compensatiekas
voor gezinsbijslag waarop de invaliditeitsgraad staat vermeld.
Artikel 4.
De uitvoering van onderhavig besluit is afhankelijk van de inschrijving en de
goedkeuring van de hiertoe benodigde kredieten in de gemeentebegroting.
Artikel 5.
Het besluit van de gemeenteraad d.d. 15 oktober 1987 houdende toelagen aan
de moeders of opvoed(st)ers van gehandicapten, zoals gewijzigd bij
gemeenteraadsbesluit van 4 november 1996, wordt opgeheven met ingang van 1
januari 2007.

