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Uittreksel uit de notulen van de Raad voor maatschappelijk welzijn
Zitting van 14 december 2020
Aanwezig:
Ann Van de Casteele, voorzitter; Alexandra Thienpont, burgemeester; David Haelterman,
Kristien Goeminne, Stef Ryckmans, Ann Outtier-Vannerem, René De Becker, Wim Moons,
Bart Nevens, Francis Peeters, Mia Vandervelde, Sabine Ledens, Harold Vanheel, Melody
Debaetselier, Marinus van Greuningen, Lia Vandeven, Axel Degreef, Maarten Willems, Hans
Vanhoof, Barbara Vermeulen, An Verdeyen, Jonas Piot, Gabriëla Langmans, Chris Wynants,
Wim Vangoidsenhoven, Hendrik Trappeniers, Tine Vanneste, raadsleden; Leen Ceuppens,
algemeen directeur.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------04. Aanpassing reglement gemeentelijke mantelzorgpremie
De raad,
I. Probleem – Vraag - Situatie
Momenteel kan de gemeentelijke mantelzorgpremie enkel worden aangevraagd door
zwaarzorggbehoevenden uit Kortenberg die recht hebben op de Vlaamse zorgpremie. In de
meerjarenplanning van de gemeente is opgenomen dat we deze doelgroep stap voor stap
verder willen uit breiden naar zwaar zorgbehoende die op de BEL profielschaal minimum 30
punten scoren. De 1e stap wordt gezet in 2021 waar zwaarzorgbehoevende met een score van
34 punten op de BEL profielschaal de gemeentelijke mantelzorgpremie kunnen aanvragen.
Door de verruiming van de doelgroep wil het Welzijnshuis proactief werken naar het
vroegtijdig detecteren van zorgnoden van de inwoners van Kortenberg
Inwoners van Kortenberg kunnen hiervoor een BEL-profielschaal binnenbrengen die werd
opgemaakt door een erkende dienst voor gezinszorg of door een gemachtigd indicatiestellen
van een dienst voor gezinszorg, het OCMW en de diensten maatschappelijk werk die
verbonden zijn met de ziekenfondsen. Voor het Welzijnshuis van Kortenberg kunnen deze
BEL profielschalen opgemaakt worden door de maatschappelijkwerkers van de dienst
gezondheid en zorg.
Jaarlijks zal de invloed op de werklast van het personeel van het Welzijnshuis geevalueerd
worden alvorens over te gaan naar een verdere verlaging van punten op de BEL profielschaal
II. Wetgevende bepalingen – bestuurlijke beslissingen
Besluit van de gemeenteraad van 15 december 2008 betreffende goedkeuring van het
reglement Kortenbergse mantelzorgpremie;
Besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 18 december 2013 betreffende
goedkeuring gemeentelijke meerjarenplanning, waarin de organisatie van de gemeentelijke
mantelzorgpremie wordt overgedragen aan het OCMW
Besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 12 december 2018 betreffende
aanpassingen van het reglement.
Besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 13 januari 2020 betreffende de
goedkeuring ‘reglement Kortenbergse mantelzorgpremie’
Besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 29 juni 2020 betreffende de
goedkeuring ‘reglement Kortenbergse mantelzorgpremie’, toevoeging van minderjaringen
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III. Toelichting
Door het uitbetalen van de gemeentelijke mantelzorgpremie beschikt het Welzijnshuis over de
gegevens van meer dan 280 zorgbehoevenden en hun mantelzorgers in Kortenberg. Het
Welzijnshuis contacteert deze personen meerdere keren per jaar om het aanbod van
thuiszorgondersteuning en de mantelzorgondersteunende activiteiten kenbaar te maken.
Hierdoor wil het Welzijnshuis proactief zorgnoden bij deze doelgroep opsporen en hiervoor
een oplossing helpen zoeken. Om bij nog meer inwoners van Kortenberg zorgnoden tijdig te
detecteren, willen we de inwoners van Kortenberg die op een BEL-profielschaal 34 punten
scoren ook de kans geven om een gemeentelijke mantelzorgpremie aan te vragen. Deze BELprofielschaal moet opgesteld zijn door een erkende indicatiesteller voor de Vlaamse
mantelzorgpremie (vb. mutualiteiten, maatschappelijk werkers van de dienst Gezonheid &
Zorg) of door een erkende dienst Gezinszorg.Het huidige reglemen zal op 1 plaats aangepast
worden, zodat ook zwaar zorgbehoevenden met een BEL profielschaal van minimum 34
punten deze premie kunnen aanvragen. Zorgbehoevenden onder de 25 jaar zullen wel een
keuze moeten maken tussen de gemeentelijke mantelzorgpremie en de gemeentelijke sociale
pedagogische toelage.
Artikel 6: voorwaarden voor de zorgbehoevende: ook hier zal de minimumleeftijd
weggehaald worden
de zorgbehoevende
 Heeft een bepaalde graad van zorgbehoevendheid en kan deze bewijzen door een
positieve beslissing van de Vlaamse zorgverzekering:
 Of kan een Bel-profielschaal met minimum 34 punten voorleggen die opgemaakt is
door een erkende dienst voor gezinszorg of door een gemachtigd indicatiestellen van
een dienst voor gezinszorg, het OCMW en de diensten maatschappelijk werk die
verbonden zijn met de ziekenfondsen
De bekendmaking van deze wijziging in het reglement zal in de maand maart
gecommuciceerd worden in Zoeklicht en andere gemeentelijke communicatiekanalen. In het
aanvraagfomulier zullen deze wijzigingen ook opgenomen worden.
IV. Budgettaire aspecten
Budget werd voorzien op actie 2020/ACT-6.5.6 en registratiesleutel 0959-00/64910000.
V. Bijlagen bij de beslissing
1/ Reglement gemeentelijke mantelzorgpremie
2/ aanvraagformulier
Gelet op de uitslag van de stemming:
- stemmen voor: Ann Van de Casteele, Alexandra Thienpont, David Haelterman, Kristien
Goeminne, Stef Ryckmans, Ann Outtier-Vannerem, René De Becker, Wim Moons, Bart
Nevens, Francis Peeters, Mia Vandervelde, Sabine Ledens, Harold Vanheel, Melody
Debaetselier, Marinus van Greuningen, Lia Vandeven, Axel Degreef, Maarten Willems, Hans
Vanhoof, Barbara Vermeulen, Jonas Piot, Gabriëla Langmans, Chris Wynants, Wim
Vangoidsenhoven, Hendrik Trappeniers, Tine Vanneste
Besluit: met algemene stemmen
Art. 1. §1. Goedkeuring van de wijzigingen in het reglement subsidie mantelzorgprie om zo
de gemeentelijke mantelzorgpremie ook uit te keren aan zwaar zorgbehoevende uit
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Kortenberg die geen Vlaamse zorgpremie ontvangen. Zij kunnen dit aantonen als zij een
BEL-profielschaal van minimum 34 punten hebben.
Art. 2. Het nieuwe reglement heeft uitwerking vanaf 1 januari 2021.
Art. 3. Verdere afhandeling na de Raad:
Een uittreksel wordt bewaard onder klasseercode 615.51 en meegedeeld aan:
- Centrumleider, Geert Gevers (dossierbehandelaar)
Een bericht wordt gestuurd via:
- Zoeklicht
- Website en sociale media van de gemeente
- erkende diensten voor gezinszorg die actief zijn in de gemeente Kortenberg, en de
diensten maatschappelijk werk die verbonden zijn met de ziekenfondsen

Namens de Raad
De algemeen directeur (get.)

De voorzitter (get.)

Voor eensluidend afschrift afgeleverd op 15 december 2020
Namens het OCMW
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