PROVINCIE VLAAMS.BRABANT

. ARRONDISSEMENT LEUVEN - GEMEENTE KORTENBERG

UITTREKSEL UIT HET REGISTER der beraadslagingen van de GEMEENTERAAD
OPENBARE ZITTING VAN 10 MAART 2014

AANWEZIG: Chris Taes burgemeester-voorzitter; Bart Nevens, Kristien Goeminne, Sabine Ledens,
Anna Outtier-Vannerem, Harold Vanheel, Alexandra Thienpont, schepenen; Julia De Coster,
Franciscus Peeters, Stefaan Ryckmans, Koen Van Roey, Miallanderuelde, Myriam Van Tricht, Willy
Trappeniers, Roger Broos, Mia Brumagne, Katrijn Willems, René De Becker, Ann Van de Casteele,
Melody Debaetselier, Tom Jespers, Jana Nevens, Silke Cuypers, Erwin Cleopater, Marinus van
Greuningen, raadsleden; Paul Lebrun, secretaris.
De raad,

I

l.

Tussenkomst in de telefoonkosten voor bejaarden en andersvaliden

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 4 november 1996;
Gezien het past de bestaande reglementering met betrekking tot de gemeentelijke tussenkomst in de

telefoonkosten aan te passen;
Gelet op het feit dat de provincie Vlaams Brabant haar tussenkomst voor de +75 jarigen stopzet;
Aangezien het aangewezen is dat de gemeente de tussenkomst voor deze groep gerechtigden voor haar
rekening neemt;
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking:
-stemmen voor: Chris Taes, Bart Nevens, Kristien Goeminne, Sabine Ledens, Anna OuttierVannerem, Harold Vanheel, Alexandra Thienpont, Julia De Coster, Franciscus Peeters, Stefaan
Ryckmans, Koen Van Roey, Myriam Van Tricht, Willy Trappeniers, Roger Broos, Mia Brumagne,
Katrijn Willems, René De Becker, Ann Van de Casteele, Melody Debaetselier, Tom Jespers, Jana
Nevens, Silke Cuypers, Erwin Cleopater, Marinus van Greuningen

Besluit: Met algemene stemmen

Artikel

1: Het gemeentebestuur zal met ingang van 01 januari 2014 telefoonkosten terugbetalen aan
personen die genieten van het sociaal telefoontarief en die de leeftijd van70 jaar bereikt hebben of
andersvalide en ten volle I 8 jaar zijn (66% blijvend andersvalide) op 3 I december van het jaar
voorafgaand aan hetjaar van de aaîvraag.
per jaar en wordt niet of niet meer verleend als
de begunstigden kunnen genieten van een identieke tussenkomst vanwege één ofander publiek- of

Artikel 2: De tussenkomst bedraagt maximaal 30 euro
privaatrechtelijk organisme.

Artikel 3: Om te kunnen genieten van deze tussenkomst moeten de aanvragers op datum van I januari
van hetjaar voorafgaand aanhetjaar van de aanvraag ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van
de gemeente Kortenberg.

Artikel 4: De tussenkomst moet aangevraagd worden door middel van het aanvraagformulier en op
voorlegging van de nodige bewijsstukken (telefoonfactuur waarop duidelijk wordt vermeld dat
betrokkene recht heeft op het sociaal telefoontarief). Na goedkeuring van de aanvraagvolstaat het om
elk jaar het eerste telefoonfactuur in te dienen.

Artikel 5: Deze tussenkomst zal jaarlijks uitgekeerd worden voor zover de gemeenteraad de nodige
kredieten heeft voorzien in de begroting van het betrokken dienstjaar.

Artikel 6: De gerechtigden die de tussenkomst reeds via de Provincie Vlaams-Brabant kregen, zullen
niet opnieuw een aanvraag moeten indienen. Hun dossier wordt overgenomen door de gemeente.

Artikel 7: Iedere betwisting omtrent de toepassing van dit reglement zal beslecht worden door het
college van burgemeester en schepenen.
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