OCMW OUDENAARDE
Meerspoort, 30
9700 OUDENAARDE
REGLEMENT TOT SUBSIDIERING VAN
PARTICULIEREN TER ONDERSTEUNING VAN DE THUISVERZORGING
VAN BEJAARDEN
DD. 15/10/1998
Artikel 1 :
Het O.C.M.W. Oudenaarde verleent onder de hierna gestelde voorwaarden een tegemoetkoming
aan de personen of gezinnen die bij hen thuis een bejaarde verzorgen die op medisch gebied
hulpbehoevend is.

Artikel 2 :
Opdat de aanvrager (vraagster) aanspraak zou kunnen maken op deze tegemoetkoming, moet de
bejaarde minstens 75 jaar oud zijn, in rechte lijn of zijlijn een bloed- of aanverwant zijn in de eerste
of tweede graad en aangewezen zijn op verzorging en hulp bij normale dagelijkse handelingen, wat
inhoudt dat :
- ofwel twee van de hierna vermelde aandoeningen op hem/haar moeten toepasselijk zijn :
*
*
*
*

bedlegerig zijn
in de onmogelijkheid verkeren zich alleen te verplaatsen
hulp behoeven bij het eten en/of bij het toilet
incontinent zijn

- ofwel dat de bejaarde(n) in een toestand van psychische stoornis of dementie moet(en) verkeren.
Artikel 3 :
De personen of gezinnen bij wie de bejaarde(n) wordt verpleegd en de bejaarde(n) zelf dienen te
voldoen aan volgende voorwaarden om in aanmerking te komen voor deze subsidiëring :
a. in de stad Oudenaarde gedomicilieerd zijn en er ook effectief woonachtig zijn
b. een gezamenlijk belastbaar inkomen hebben dat niet groter is dan 33.153,93 EUR per jaar
wanneer de oudere alleen is en 39.182,03 EUR per jaar wanneer het gaat om een echtpaar.
Deze bedragen worden verhoogd met 10% per kind ten laste en nog eens bijkomend met 10% voor
ieder gehandicapt persoon, met een invaliditeitspercentage van minstens 66%, die van het gezin van
de aanvrager (vraagster) deel uitmaakt.
Voormeld maximum-inkomen kan eventueel, rekening houdende met de evolutie van het
indexcijfer, door de Raad van het O.C.M.W. worden herzien per 1 januari van elk jaar.

Artikel 4 :
De tegemoetkoming van het O.C.M.W. als bedoeld in artikel 1 bedraagt 2,48 EUR per kalenderdag.
Per jaar wordt deze tussenkomst beperkt tot maximum 619,73 EUR.
Artikel 5 :
De aanvraag moet ingediend worden bij het O.C.M.W. Oudenaarde - Sociale Dienst,
Meerspoort,30, 9700 Oudenaarde, ten laatste voor 28 februari en bevestigd en gestaafd worden
uiterlijk 31 maart volgend op dit, waarvoor de toelage is aangevraagd.
Volgende stukken dienen voorgelegd met het oog op de samenstelling van het dossier :
- een verklaring op eer dat de bejaarde(n) gedurende de periode waarvoor tegemoetkoming wordt
gevraagd, steeds en ononderbroken in het gezin van de aanvrager heeft (hebben) verbleven,
- een medisch attest waaruit de hulpbehoevendheid en de noodzaak van verzorging, zoals
omschreven in artikel 2 van de in het gezin verblijvende bejaarde blijkt,
- een uittreksel uit de bevolkingsregisters ten bewijze van de huisvesting van de aanvrager
(vraagster) in onze stad en de samenstelling van zijn gezin; uit dit stuk moet o.m. ook blijken dat de
bejaarde deel uitmaakt van het gezin van de aanvrager (vraagster),
- een kopie van het aanslagbiljet van de belastingen betreffende het voorlaatste jaar (vb. aanvraag
gedaan in 2010 = inkomsten 2008) en dit zowel wat betreft de inkomsten van de aanvrager
(vraagster) als wat aangaat deze van de betrokken bejaarde(n); voor deze laatste(n) eventueel elk
ander bewijs.
Artikel 6 :
Na het indienen van de aanvraag kan controle worden uitgeoefend door een maatschappelijk
assistent van het O.C.M.W., waarvoor door het indienen van de aanvraag zelf toelating wordt
gegeven.
Elke wijziging in de gezinstoestand dient aan het O.C.M.W. te worden medegedeeld.
Artikel 7 :
De berekening van de toelage gebeurt na onderzoek van het dossier binnen het kwartaal, volgend op
de aanvraag.
Artikel 8 :
Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2013

