GEMEENTELIJKE VAKANTIEPREMIE VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP TOT EN MET 21 JAAR
De raad,
Gelet op het raadsbesluit van 27 januari 2022 , houdende toekenning van een vakantiepremie voor
personen met een handicap;
Gelet op de doelstelling om ouders van min 21 jarigen met een handicap te ondersteunen;
Besluit:
Art. 1- De gemeente Schoten verleent een vakantiepremie aan personen met een handicap tot en
met 21 jaar, ingeschreven te Schoten.
Art. 2.- De premie zal worden toegekend onder volgende voorwaarden:


De vakantieganger is maximaal 21 jaar oud, dient ingeschreven te zijn in Schoten en
effectief in de gemeente te wonen; op de dag van de aanvraag moet hij /zij ten
minste zes maanden in de gemeente wonen;



De vakantieganger moet hebben deelgenomen aan een aangepast vakantieverblijf
van minstens 2 dagen (1 overnachting) in binnen- of buitenland;
Deze vakantie moet georganiseerd worden door een erkende vereniging of
organisatie voor personen met een handicap. De vakantieganger moet tijdens deze
vakantie begeleid worden door een vereniging of organisatie voor personen met een
handicap.



de premie bedraagt 50 euro per jaar en kan slechts eenmaal per jaar voor dezelfde
begunstigde worden toegestaan.

Art. 3.- De aanvraag voor deze premie dient te gebeuren middels het daartoe beschikbaar gestelde
aanvraagformulier en dient te worden gericht aan het college van burgemeester en
schepenen, uiterlijk op 31 oktober van het lopende jaar.
Art. 4.- De premie wordt betaald na controle door een daartoe aangestelde ambtenaar van het
gemeentebestuur.
Art. 5.- Indien er op enige wijze wordt vastgesteld dat een aanvraag op bedrieglijke wijze tot stand
is gekomen, zal deze van ambtswege ingetrokken worden en zullen alle ten onrechte
genoten toelagen teruggevorderd worden.
Art. 6.- Het toekennen van de premie 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.
Art. 7.- Onderhavig besluit geldt voor het dienstjaar 2022, 2023 en 2024.

