Provincie
Oost-Vlaanderen

Arrondissement
Dendermonde

Gemeente
Berlare

Uittreksel uit de notulen van de Gemeenteraad
Zitting van 4 januari 2021
Aanwezig:
Karel De Gucht, voorzitter;
Katja Gabriëls, burgemeester;
Steven Vandersnickt, An Van Driessche, Carine Meyers, Van Boven Urbain, schepenen;
Gunther Cooreman, schepen van rechtswege;
Francky Verhofstadt, Wim Arbijn, Marleen Zaman, Steven Baeyens, Kim Haentjens,
Marc Van Driessche, Wettinck Denny, Poppe Yves, Van Cauteren Lieve, Van de Velde Bert,
D'heer Hilde, De Backer Ruben, Verdonck Wim, Jan Van Hee, raadsleden;
Hilde Van der Jeugt, algemeen directeur
Verontschuldigd:
Callaert Gino, Verdurmen Angélique, raadsleden
Openbare zitting
13. Goedkeuren aanpassing reglement sociale correcties huisvuilbeleid

DE RAAD,
• Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017;
• Gelet op het reglement sociale correcties bij het nieuw huisvuilbeleid, goedgekeurd in zitting van
18 december 2013;
• Overwegende het koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 juni 1998 tot
vaststelling van de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging
voor het incontinentiemateriaal, bedoeld in artikel 34, 14°, van de wet betreffende de verplichte
verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994;
• Overwegende dat ziekenfondsen attesten afleveren wanneer een persoon een hogere score heeft
op incontinentieproblematiek op de evaluatieschaal van de thuisverpleging;
• Overwegende dat ziekenfondsen zich hiervoor baseren op doktersattesten;
• Overwegende dat de attesten van de ziekenfondsen gelijkgesteld kunnen worden met een
doktersattest;
• Overwegende dat in het huidige reglement enkel vermelding wordt gemaakt van doktersattesten,
wordt voorgesteld om artikel 3 van het huidige reglement uit te breiden met 'attest van het
ziekenfonds'.

BESLUIT:

Unaniem
2 verontschuldigd (Callaert Gino, Verdurmen Angélique)

ART.1
Besluit artikel 3 van het reglement sociale correcties bij het nieuw huisvuilbeleid, zoals goedgekeurd in
zitting van 18 december 2013, aan te passen en behalve een attest van de behandelende huisarts ook
een attest van het ziekenfonds te aanvaarden als bewijs van incontinentie. Artikel 3 wordt daarom
aangepast als volgt:
"De incontinentie van thuis verzorgde patiënten dient bewezen te worden aan de hand van een attest
van de behandelende huisarts of een attest van het ziekenfonds. De onthaalouders en de
kinderdagverblijven in de gemeente Berlare dienen een bewijsstuk af te leveren waaruit blijkt dat er
kinderen vreemd aan het gezin worden opgevangen."
ART. 2
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven conform de bepalingen van het decreet lokaal
bestuur.
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