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Openbare zitting van 12 juli 2021
Aanwezig:

Rita Beyaert: Voorzitter;
Alain Top: Burgemeester;
Francis Pattyn, Tijs Naert, Dominique Windels, Kathleen Duchi,
David Vandekerckhove, Lynn Callewaert: Schepenen;
Willy Vandemeulebroucke, André Vanassche, Rik Vandenabeele,
Rosanne Mestdagh, Inge Bossuyt, Patrick Claerhout, Fleur De Buck,
Melissa Depraetere, Filip Lainez, Thomas Guillemyn, Elke Vlaeminck,
Wouter Bouckaert, Lise-Marie Platteau, Nancy Debeerst,
Cedric Van Den Bussche, Wout Patyn, Heidi Sohier, Steven Decaluwe:
Raadsleden;
Carlo Daelman: Algemeen directeur

Voorwerp: Reglement Sociaal pedagogische toelage. Vaststelling.
De OCMW-raad,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
1.
De stad Harelbeke kent sinds 17.05.1993 een reglement voor de sociaal pedagogische
toelage. De laatste herziening daarvan werd, via een hervaststelling, goedgekeurd in de
gemeenteraad van 14.06.2010.
In onderling overleg tussen stad en OCMW werd het budget voor de uitbetaling van deze
toelage met ingang van de integratie van het OCMW in de stad bij de start van de
huidige legislatuur voorzien op het OCMW-budget (thans het meerjarenplan gedeelte
OCMW).
2.
Naar aanleiding van recente wijzigingen in de federale wetgeving betreffende de
inkomensvervangende tegemoetkoming en de integratietegemoetkoming, dient er een
wijziging aangebracht te worden in het reglement betreffende de toekenning van de
sociaal pedagogische toelage dat laatst werd hervastgesteld in de gemeenteraad van
14.06.2010.
Bij die gelegenheid wordt voorgesteld om dit reglement her vast te stellen op het niveau
van de OCMW-raad en het op te heffen op het niveau van de gemeenteraad, gezien de
kredieten ondertussen voorkomen op het meerjarenplan entiteit OCMW. Op die wijze
lopen het vaststellen van het reglement en de uitvoering ervan via de uitbetaling van de
toelage parallel.
3.
Voorheen (en ook nog in het reglement van 14.06.2020) werd/wordt de sociaal
pedagogische toelage toegekend tot en met de leeftijd van 21 jaar.

Door de wijziging betreffende het leeftijdscriterium binnen de inkomensvervangende
tegemoetkoming en de integratietegemoetkoming waardoor het leeftijdscriterium werd
aangepast van 21 naar 18 jaar (zie de wet van 20.12.2020 tot wijziging van de wet van
27.02.1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap,
houdende de aanpassing van het leeftijdscriterium van 21 jaar naar 18 jaar dient deze
leeftijd te worden aangepast naar 18 jaar, Belgisch Staatsblad 18.01.2021), het is
logisch dat de leeftijdsvoorwaarde in het lokale reglement wordt afgestemd op deze
federale wetswijziging.
Het reglement dient enkel op dit punt te worden gewijzigd.
4.
De wet die het leeftijdscriterium verlaagt is al van kracht sedert 01.08.2020 (zie art. 3
van de aangehaalde wet van 20.12.2020), maar er wordt voorgesteld de wijziging te
laten ingaan voor de aanvragen vanaf 01.01.2022, gezien het niet aangewezen de
aanpassing van het reglement te laten ingaan met terug werkende kracht.
Alle gerechtigden op deze toelage in 2021 zullen per mail/brief op de hoogte gebracht
van deze wijzigingen.
5.
Het aldus gewijzigde reglement sociaal pedagogische toelage wordt aan de OCMW-raad
ter goedkeuring voorgelegd.
De OCMW-raad is bevoegd op grond van art. 78 tweede lid, 3° van het decreet lokaal
bestuur (DLB).
6.
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen:
-

het decreet lokaal bestuur, inzonderheid en zonder zich daartoe te willen
beperken de artikelen 78, tweede lid, 3°, 286 par. 2, 1° en 330;
artikel 2 van de wet van 27.02.1987 betreffende de tegemoetkomingen aan
personen met een handicap zoals van kracht;
de wet van 20.12.2020 tot wijziging van de wet van 27.02.1987 betreffende de
tegemoetkomingen aan personen met een handicap, houdende de aanpassing van
het leeftijdscriterium van 21 jaar naar 18 jaar.

Op voorstel van het vast bureau;
Om deze redenen;
Na beraadslaging;
26 leden nemen deel aan de stemming;
Met unanimiteit;
BESLUIT:
Artikel 1:
Het reglement “Sociaal pedagogische toelage” wordt onder deze titel vastgesteld als
volgt:

REGLEMENT SOCIAALPEDAGOGISCHE TOELAGE
Art. 1:
Aan de ouder of de persoon die deze vervangt en die instaan voor de verzorging
van een gehandicapt kind wordt jaarlijks een toelage verleend van 150 euro per
jaar, onafhankelijk van het feit of het kind gedurende dat jaar hoofdzakelijk thuis
wordt verzorgd of het kind gedurende het jaar hoofdzakelijk school loopt maar
dagelijks naar huis komt of het kind gedurende het jaar hoofdzakelijk op internaat
verblijft.
De toelage wordt verleend tot en met het jaar waarin het gehandicapt kind 18 jaar
wordt.
Art. 2:
De ouder of de persoon die deze vervangt moet, om recht te hebben op de
toelage van art. 1, op 1 januari van het jaar waarop de toelage betrekking heeft,
recht hebben op verhoogde kinderbijslag. Het bewijs daarvan moet door de
rechthebbende worden voorgelegd.
Art. 3:
De ouder of de persoon die deze vervangt moet, om recht te hebben op de
toelage van art. 1, op 1 januari van het jaar waarop de toelage betrekking heeft,
in Harelbeke zijn ingeschreven in het bevolkingsregister, het
vreemdelingenregister of het wachtregister.
Art. 4:
De aanvragen om toekenning moeten schriftelijk gebeuren op de daartoe
bestemde formulieren, ten laatste op 31 januari van het jaar volgend op het jaar
waarop de toelage betrekking heeft.
Art. 5:
De aanvragen moeten ieder jaar hernieuwd worden.
Art. 6:
Het vast bureau kan elk onderzoek instellen dat nodig of nuttig is in verband met
de aanvraag. Het vast bureau kan daarbij nazicht uitoefenen op de juistheid van
de meegedeelde gegevens.
Art.7:
De uitbetaling gebeurt binnen de perken van de jaarlijks door de OCMW-raad
goedgekeurde kredieten.
Artikel 2:
Dit besluit zal worden bekendgemaakt overeenkomstig art. 286 DLB en treedt in werking
op 01.01.2022.

De toezichthoudende overheid zal op dezelfde dag als deze van de bekendmaking
overeenkomstig artikel 330 van het DLB op de hoogte worden gebracht van de
bekendmaking.
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