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 en 29.6.2020.
Artikel 1 — Doel
De subsidie is een tussenkomst in de aankoop van restafvalzakken voor inwoners die lijden
aan incontinentie of die thuisdialyse (peritoneale dialysetechniek) toepassen. De subsidie
verlaagt de extra afvalkosten.
Artikel 2 — Definities
•

Definitieve erkenning: personen die een definitieve erkenning krijgen voor de
pathologie incontinentie of nierfalen (met de hieraan gekoppelde thuisdialyse). Dit
definitieve karakter wordt vastgesteld en verklaard door de behandelende arts.

•

Statuut ‘Verhoogde tegemoetkoming’: de verhoogde tegemoetkoming geeft aan
natuurlijke personen een voorkeursregeling in de terugbetaling van medische kosten
en extra sociale voordelen. De verhoogde tegemoetkoming wordt toegekend door de
mutualiteit op basis van een specifieke uitkering, het inkomen dat onder een
grensbedrag moet blijven of volgens een specifieke hoedanigheid.

Artikel 3 — Voorwaarden
•
•
•
•

•

De aanvrager is 5 jaar of ouder. EN
De aanvrager is, op moment van de aanvraag, gedomicilieerd in Roeselare. EN
De aanvrager verblijft niet in een voorziening zoals een woonzorgcentrum of een
voorziening voor personen met een handicap. EN
De subsidie wordt toegekend aan mensen met een definitieve pathologie incontinentie
of nierfalen vastgesteld door de behandelende arts:
o de thuiswonende inwoner van Roeselare die lijdt aan definitieve incontinentie
OF
o de thuiswonende inwoner van Roeselare die lijdt aan definitieve
nierinsufficiëntie en thuis een nierdialyse toepast (via de peritoneale
dialysetechniek).
EN De aanvrager heeft recht op het statuut ‘verhoogde tegemoetkoming’ zoals in
Artikel 2 omschreven. Dit wordt bewezen aan de hand van een recente klever of een
attest van de mutualiteit.

Artikel 4 — Bedrag subsidie
Jaarlijks wordt éénmalig een subsidie van 35 euro aan de rechthebbende betaald.
Artikel 5 — Aanvraagprocedure
•

De subsidie wordt aangevraagd met het voorziene aanvraagformulier. Dit formulier
moet volledig door de aanvrager én door de behandelende arts ingevuld en

•
•

ondertekend worden. De aanvrager van de subsidie is verantwoordelijk voor de door
hem/haar ingevulde gegevens op het aanvraagformulier.
Het aanvraagformulier kan in het Welzijnshuis Roeselare gevraagd worden en wordt
online via de stadswebsite ter beschikking gesteld.
Na invulling en ondertekening moet het formulier bezorgd worden aan het college van
burgemeester en schepenen, ter attentie van het Welzijnshuis, Botermarkt 2, 8800
Roeselare en dit ten laatste op 31 december van het lopende jaar.

Artikel 5 Bis — Recht op de subsidie
•
•

Ingangsdatum:
het recht op de subsidie voor de aankoop van extra restafvalzakken start vanaf de
datum van indiening van het aanvraagformulier bij Stad Roeselare.
Einde van het recht:
het recht op de subsidie voor de aankoop van extra restafvalzakken eindigt vanaf de
maand volgend op elke wijziging van de situatie van de rechthebbende volgens de
voorwaarden omschreven in Artikel 3.

Artikel 6 — Uitbetaling
6.1. Nieuwe aanvragen
• Het aanvraagformulier moet ten laatste op 31 december van het lopende
kalenderjaar ingediend worden. Aanvraagformulieren die in de loop van december
worden ingediend, worden in januari van het volgende kalenderjaar betaald. Deze
aanvragen blijven beschouwd als een aanvraag van het jaar van indiening.
• Het bedrag wordt pas vanaf het jaar van indiening betaald en niet met terugwerkende
kracht.
• De betaling gebeurt, na controle van het dossier en van de voorwaarden van het
reglement, op het rekeningnummer zoals vermeld op het aanvraagformulier.
6.2. Bestaande aanvragen
• De betaling gebeurt, na controle van het dossier en van de voorwaarden van het
reglement, jaarlijks en automatisch op het rekeningnummer zoals vermeld op het
aanvraagformulier.
• In geval van overlijden van de rechthebbende, telt de toestand op 1 januari van het
lopende kalenderjaar: was de rechthebbende nog in leven op 1 januari, dan wordt
het bedrag enkel aan een meewonende volwassene betaald.
De subsidie wordt aan een natuurlijke persoon betaald. Het bedrag kan niet aan een
voorziening, dienst of organisatie betaald worden.
Artikel 7 – Meldingsplicht
De rechthebbende of een door hem aangestelde persoon is verplicht om binnen de maand
te melden als gegevens aangaande het recht op de subsidie voor de aankoop van extra
restafvalzakken wijzigen:
- het adres wijzigt, al dan niet in Roeselare;
- de rechthebbende verblijft in een voorziening, rusthuis of woonzorgcentrum;
- de rechthebbende is overleden;
- het rekeningnummer wijzigt;
- de rechthebbende heeft niet meer het statuut verhoogde tegemoetkoming
Artikel 8 – Controle en toezicht

In toepassing van de wet van 14 november 1983, betreffende de toekenning en aanwending
van subsidies, moet de rechthebbende van de subsidie:
• De Stad toelaten, voor zover als nodig, de echtheid van de gegevens van de
subsidieaanvraag te controleren en hierover inlichtingen in te winnen met alle middelen
die zij nodig acht.
Artikel 9 – Terugbetaling
Bij niet naleving van de bepalingen vernoemd onder artikel 8 of op basis van onjuiste of
onvolledig meegedeelde gegevens, kan het stadsbestuur de subsidie volledig of gedeeltelijk
terugvorderen of de toekenning van nieuwe subsidies opschorten.
Artikel 10 – Betwistingen/beroep
Alle betwistingen over de toepassing van dit reglement worden beslist door het college van
burgemeester en schepenen. Betwistingen moeten binnen één maand na kennisgeving van
de beslissing over de toekenning van de subsidie aan de subsidieaanvrager en per
aangetekende brief of afgifte tegen ontvangstbewijs gericht worden aan het college van
burgemeester en schepenen, Botermarkt 2, 8800 Roeselare. De postdatum of datum op
het ontvangstbewijs gelden als bewijs.
Artikel 11 – Begroting
De subsidie wordt toegekend binnen de perken van het daartoe jaarlijks voorziene budget
opgenomen in de lijst met nominatief toegekende subsidies van de beleidsnota van Stad
Roeselare.
Artikel 12 – Inwerkingtreding
Dit reglement treedt in voege in vanaf 1 januari 2020, heeft een onbepaalde duur en
vervangt de vorige reglementen met hetzelfde voorwerp.

Aldus vastgesteld in zitting van de Gemeenteraad van 29 juni 2020.

