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gemeenteraad GOEDGEKEURD 
Besluit Zitting van 29 juni 2020

Beleidsontwikkeling & Staf - directie 
Mens

15 2020_GR_00134 Wijzigingen subsidiereglementen "Aankoop van 
extra restafvalzakken voor inwoners die lijden 
aan incontinentie of die thuisdialyse toepassen" 
en "Vakantietoelage" - Goedkeuring

Samenstelling:

Aanwezig:
de heer Piet Delrue, Voorzitter gemeenteraad; de heer Kris Declercq; mevrouw Griet 
Coppé; de heer José Debels; de heer Marc Vanwalleghem; de heer Bart Wenes; de heer 
Tom Vandenkendelaere; mevrouw Ria Vanzieleghem; de heer Geert Huyghe; de heer 
Stefaan Van Coillie; mevrouw Caroline Martens; mevrouw Veroniek Debruyne - 
Desender; mevrouw Rina Arteel; mevrouw Mieke Vanbrussel; de heer Matthijs Samyn; 
de heer Francis Debruyne; mevrouw Liselot De Decker; mevrouw Michèle Hostekint; de 
heer Henk Kindt; de heer Gerdi Casier; de heer Steven Dewitte; de heer Filip Deforche; 
de heer Immanuel De Reuse; de heer Cyriel Ameye; de heer Peter Claeys; mevrouw 
Jeaninne Vandenabeele; de heer Frederik Declercq; de heer Brecht Vermeulen; de heer 
Bart De Meulenaer; mevrouw Lieve Lombaert; mevrouw Justine Pillaert; de heer Bert 
Wouters; de heer Dieter Carron; mevrouw Margot Wybo; de heer Eddy Demeersseman; 
de heer Koenraad Cracco; de heer Geert Sintobin, Algemeen directeur

Afwezig:
mevrouw Tina Feys; mevrouw Siska Rommel

Verontschuldigd:
mevrouw Nathalie Muylle; de heer Dirk Lievens

Beschrijving
Regelgeving bevoegd orgaan
Artikel 40-41 van het decreet lokaal bestuur

Juridische grond
 subsidie voor de aankoop van extra restafvalzakken voor inwoners die lijden aan 

incontinentie of die thuisdialyse (peritoneale dialysetechniek) toepassen, 
goedgekeurd in de gemeenteraad van 15.12.2003, gewijzigd bij 
gemeenteraadsbeslissing van 01.01.2004, 22.03.2010, 26.09.2011,16.12.2013.

 vakantietoelage, goedgekeurd in de gemeenteraad van 04.07.1977, gewijzigd bij 
gemeenteraadsbeslissing van 01.06.1981, 19.09.1994, 11.01.2010.

Bijlagen
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1. Restafvalzakken reglement, goedgekeurd GR 16.12.2013
2. Restafvalzakken reglement nieuw mét markeringen
3. Restafvalzakken reglement ontwerp 
4. Vakantietoelage reglement, goedgekeurd GR 11.1.2010
5. Vakantietoelage reglement nieuw mét markeringen
6. Vakantietoelage reglement ontwerp

Voorgeschiedenis
Stad Roeselare heeft 4 gezondheids/welzijnsgerelateerde stadstoelagen voor personen 
met een zorg- en ondersteuningsvraag, meer bepaald de vakantietoelage, de toelage 
voor aankoop van extra restafvalzakken voor personen die lijden aan incontinentie of die 
thuisdialyse toepassen, de mantelzorgpremie en de sociaal-pedagogische toelage.

Deze reglementen werden in het najaar van 2019 geëvalueerd. Daarbij werden een 
aantal voorstellen van wijzigingen gemaakt.  De wijzigingen aan de reglementen 
"vakantietoelage" en "de toelage voor aankoop extra restafvalzakken" worden in een 
eerste fase geagendeerd, onder meer omdat vastgesteld werd dat het reglement voor de 
aankoop van extra restafvalzakken verstreken is op 1 januari 2020.

De mantelzorgpremie en de sociaal-pedagogische premie zullen ten laatste in oktober 
2020 voor de gemeenteraad geagendeerd worden na consultatie van de stuurgroep 
mantelzorg.

Context en argumentatie
Het reglement vakantietoelage bestaat sinds 1977. De toelage is bedoeld voor 
chronisch zieken en personen met een beperking die een aangepast vakantieverblijf van 
minstens 4 overnachtingen via een erkende organisatie doorbrengen in binnen- of 
buitenland. Op reis gaan als zieke of persoon met een beperking zorgt voor extra kosten. 
Deze toelage van 50 euro compenseert gedeeltelijk de extra kosten.

Voorstel van wijzigingen zijn voorstellen ter actualisatie:

 Onregelmatigheden wegwerken:
o De toelagen dienen een persoon ten goede te komen en niet de organisatie 

waar de persoon verblijft (bewijs van individuele rekening).
o bewijs van beperking of chronisch ziek kan enkel nog met attest FOD 12 

punten en niet meer met attest huisarts (verstrenging voorwaarde).
 Terminologie aanpassen: % - invaliditeit aanpassen naar puntensysteem van de 

FOD waar op heden mee gewerkt wordt.

Het reglement toelage voor aankoop van extra restafvalzakken voor inwoners die 
lijden aan incontinentie of die thuisdialyse toepassen bestaat sinds 2003 en is 
bedoeld voor thuiswonende inwoners van Roeselare die lijden aan onomkeerbare 
incontinentie of die lijden aan nierinsufficiëntie en thuis een nierdialyse toepassen (via de 
peritoneaal dialysetechniek). Door gebruik van incontinentiemateriaal is er meer afval. 
De toelage ondervangt (gedeeltelijk) de extra aankoop van afvalzakken voor mensen die 
recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming. 

Voorstel van wijzigingen zijn voorstellen ter optimalisatie:

 I.f.v. maximale rechtentoekenning dienen mensen die in aanmerking komen voor 
de premie niet jaarlijks opnieuw een aanvraag te doen. Wanneer hun situatie 
wijzigt (vb. domicilie niet langer in RSL, opname woonzorgcentrum), is wel de 
verwachting dat zij de administratie hiervan op de hoogte stellen.
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 Het reglement had een einddatum tot 31 december 2019 en is nu van onbepaalde 
duur.

Advies
Juridische dienst
Gunstig advies

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
30.000 budget per jaar voorzien voor toelage aankoop extra restafvalzakken 
(090920/64941002)

4.000 budget per jaar voorzien voor vakantietoelage (090920/64941003)

Beleidsinformatie
regulier beleid

Besluit
Goedgekeurd door de gemeenteraad met algemene stemmen

Artikel 1
De wijzigingen aan het reglement "Subsidie voor de aankoop van extra restafvalzakken 
voor inwoners die lijden aan incontinentie of die thuisdialyse (peritoneale 
dialysetechniek) toepassen", wordt goedgekeurd zoals in bijlage gevoegd. 

Artikel 2
De wijzigingen aan het subsidiereglement "vakantietoelage" worden goedgekeurd zoals in 
bijlage gevoegd.

Aldus gedaan in open zitting van 29 juni 2020

Namens de gemeenteraad

Geert Sintobin
Algemeen directeur

Piet Delrue
Voorzitter gemeenteraad

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Krachtens art. 126 van de nieuwe gemeentewet


