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Vaststellen toelagereglement voor nachtoppas volwassenen
De OCMW-raad
1. Bevoegdheid
- Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, in het bijzonder de artikels 77 en 78, 17°
2. Rechtsbronnen en adviezen
- Wet van 14 november 1983 betreffende controle op de toekenning en op de aanwending
van sommige toelagen
- Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, in het bijzonder artikel 288
3. Feiten en argumenten
Er kunnen zich situaties voordoen waarin een hulpbehoevende volwassene wel nog thuis
kunnen functioneren, maar die ’s nachts oppas nodig hebben. Het OCMW wil via een
financiële ondersteuning hulpbehoevende volwassenen de mogelijkheid geven om ook ’s
nachts in hun vertrouwde omgeving te blijven.
Het toelagereglement wordt vastgesteld met het in overweging nemen van de financiële
toestand van het OCMW.
4. Financiële gevolgen en link naar beleidsplan
De uitgave is voorzien op budgetsleutel 648134/0900/actie 3.5.2. van het dienstjaar van
aanrekening.
Besluit: Unaniem
Enig art. – De OCMW-raad stelt het toelagereglement voor nachtoppas volwassenen voor de periode
2020 -2025 als volgt vast:
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Toelagereglement voor nachtoppas volwassenen
Artikel 01 – Er wordt voor een termijn van zes jaar, ingaand op 1 januari 2020 en eindigend op
31 december 2025, een OCMW-toelage voor nachtoppas volwassenen vastgesteld.
Artikel 02 - De toelage bedraagt 5 euro per nacht met een maximum van 65 euro over een
periode van 6 maanden. De toelage wordt uitbetaald op het rekeningnummer van de
hulpbehoevende persoon en zal uitbetaald worden in de loop van augustus voor het eerste
semester van het lopende jaar en in februari voor het tweede semester van het voorbije jaar.
Artikel 03 - Om de OCMW-toelage voor nachtoppas volwassenen te kunnen bekomen moet
aan volgende voorwaarden voldaan zijn:
- de hulpbehoevende persoon heeft op datum van de aanvraag de leeftijd van 21 jaar
bereikt;
- de hulpbehoevende persoon heeft nood aan nachtoppas thuis;
- de dienstverlening gebeurt door een erkende Dienst voor Oppashulp.
Artikel 04 - De aanvraag wordt op het voorgeschreven formulier ingediend bij het OCMW en
mag door de zorgbehoevende of door een derde worden aangevraagd. Bij elke aanvraag
tot uitbetaling van de toelage moet een bewijsdocument worden gevoegd van de Dienst
voor Oppashulp dat het aantal nachten aan nachtoppas thuis aan de hulpbehoevende
persoon aangeeft. De aanvraag gebeurt per half jaar en moet tegen 31 juli voor het eerste
semester of tegen 31 januari 2016 voor het tweede semester worden ingediend.
Artikel 05 - Misbruiken zullen aanleiding geven tot het terugvorderen van de ten onrechte
uitgekeerde vergoedingen.
Gedaan in zitting als hierboven, namens de OCMW-raad
algemeen directeur
(get.) Jan Compernol

voorzitter
(get.) Liesbeth Gellinck

Voor eensluidend uittreksel:

Jan Compernol
algemeen directeur

Jan de Keyser
voorzitter Vast Bureau
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