
Openbaar  Centrum voor                               Provincie LIMBURG 

Maatschappelijk Welzijn                               Arrondissement TONGEREN 

                                                                        NIS:  73109 

          VOEREN 

 
ZITTING van: 21 april 2009 

 
Betreft: aanpassing van het reglement van de OCMW-mantelzorgtoelage. 

 

 

Uittreksel uit het register van de besluiten van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn 

 

Aanwezig:  Guy ERNON,               Voorzitter , 

                  Raphaël THOMASSEN, Willy GAENS, Marie Louise GOFFIN, Nicolas DROEVEN,    

                  Bernard LIEGEOIS,  Hilde BROERS, Christian HERENS en  Marina SLOOTMAEKERS, 

                  leden, 

                  en Freddy CLEENEN,        Secretaris 

 

DE RAAD VOOR  MAATSCHAPPELIJK WELZIJN, 

 

Gelet op het raadsbesluit van 28 maart 2000 betreffende de reglementering van de mantelzorgtoelage; 

 

Gelet op de raadsbesluiten van 16 december 2003 en 13 februari 2007 betreffende de verschillende 

aanpassingen aan deze mantelzorgtoelage; 

 

Overwegende dat het engagement van de mantelverzorgers steeds meer en meer erkend en gewaardeerd 

dient te worden; 

 

Gelet op het raadsbesluit van 25 november dat de voorwaarde van inwonen van de verzorgende afschaft; 

 

Overwegende dat er slechts één  mantelzorger per zorgbehoevende een toelage mag krijgen;  

 

 

B E S L U  I T :  bij 9  stemmen voor,  /  stemmen tegen en /  onthoudingen 

 

Art. 1  Artikel 3 van het reglement mantelzorg wordt aangevuld zoals volgt: 

 

  De toelage wordt aan de mantelzorger toegekend. 

  Er kan slechts één mantelzorger per zorgbehoevende een toelage krijgen. Er wordt geen 

voorrangregeling uitgewerkt, (eventuele) meerdere mantelzorgers moeten onderling 

overeenkomen. 

  De toelage voor de persoon met een handicap die jonger is dan 65 jaar bedraagt 300 € per jaar; 

Deze vergoeding wordt jaarlijks uitbetaald (in de maand december). De toelage voor de persoon 

met een handicap die 65 jaar is of ouder bedraagt 60 € per maand. Deze vergoeding wordt 

maandelijks uitbetaald. 

   

Art. 2  Bedoelde aanpassing krijgt kracht van uitvoering met ingang van 1 december 2008. 

 

 

Aldus gedaan en staande de zitting goedgekeurd 

 

NAMENS DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN: 

 

De Secretaris,                                                                                                      De Voorzitter, 

 

 

Freddy CLEENEN                                                                                              Guy ERNON 

 

 

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL: 

De Secretaris,                                                                                                    De Voorzitter,  

 

Freddy CLEENEN                                                                                             Guy ERNON 


