GEMEENTELIJKE TUSSENKOMST INCONTINENTIE EN NIERDIALYSE
Besluit:
Artikel 1
De gemeente Schoten verleent onder navolgende voorwaarden een toelage aan personen met
incontinentieproblemen en patiënten nierdialyse in thuisverzorging.
Artikel 2
De toelage zal slechts worden toegekend onder de volgende voorwaarden:
a)

een medisch attest, afgeleverd door de behandelende geneesheer en waaruit de permanente
aandoening blijkt, dient jaarlijks te worden ingeleverd

b)

een samenstelling van het gezin moet eveneens voorgelegd worden

c)

de aanvrager dient ingeschreven te zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister van de
gemeente Schoten en dient de gemeente effectief te bewonen. Op de dag van de aanvraag moet
hij/ zij tenminste zes maanden in de gemeente wonen

d)

de aanvrager mag niet permanent opgenomen zijn in een verzorgingsinstelling, een ziekenhuis of
een rusthuis

e)

voor patiënten nierdialyse in thuisbehandeling dient bijkomend een attest van het ziekenfonds te
worden voorgelegd waaruit blijkt dat er geen tussenkomst wordt betaald voor nierdialyse in een
andere locatie dan de gezinswoning.

Artikel 3
De toelage bedraagt 45,00 euro per jaar en per zorgbehoevende. Wanneer de aanvrager zou overlijden
wordt de premie uitbetaald aan de op hetzelfde adres ingeschreven partner.
Artikel 4
De aanvraag voor deze toelage dient te gebeuren met het daartoe beschikbaar gestelde
aanvraagformulier en dient te worden gericht aan het college van burgemeester en schepenen.
Artikel 5
De toelage wordt betaald na controle door een daartoe aangestelde ambtenaar van het
gemeentebestuur. De aanvrager en zijn/haar gezinsleden dienen hieraan hun volle medewerking te
verlenen.
Artikel 6
Indien er op enige wijze wordt vastgesteld dat een aanvraag op bedrieglijke wijze is tot stand
gekomen, zal deze van ambtswege ingetrokken worden en zullen alle ten onrechte genoten toelagen
teruggevorderd worden.
Artikel 7
Het toekennen van de toelage is steeds afhankelijk van de goedkeuring door de hogere overheid. De
uitbetaling ervan zal geschieden tot de uitputting van het voorziene krediet op het gemeentebudget.
Artikel 8
Onderhavig besluit geldt voor het dienstjaar 2017.

