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Toegevoegd punt :
Goedkeuring aanpassing reglement inzake het gratis
verlenen van huisvuilzakken voor personen met chronische incontinentie,
personen die nierdialyse aan huis ondergaan of stomapatiënt zijn
____________________________________________________________________________
De Raad,

Gelet op het feit dat een toegevoegd punt aan de agenda van de gemeenteraad van
16 december 2014 wordt toegevoegd inzake de vraag voor goedkeuring van het
verstrekken van gratis huisvuilzakken aan bepaalde chronisch zieken;
Gelet op het feit dat een advies van de welzijnsraad in deze gevraagd werd;
Gelet op het gunstig advies van de welzijnsraad op 18 november 2014;
Gelet op het feit dat de verstrekking van gratis huisvuilzakken wordt gevraagd
voor personen met chronische incontinentie, nierdialyse aan huis en
stomapatiënten;
Gelet op het feit dat het reglement, goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting
van 22 november 2012 inzake het verlenen van gratis huisvuilzakken bijgevolg
aangepast dient te worden;
Gelet op de nieuwe gemeentewet ;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, in het bijzonder de artikelen 248 tot en

met 260 m.b.t. het bestuurlijk toezicht ;
Gelet op het decreet van 29 juni 2012 tot wijziging van het gemeentedecreet van 15
juli 2005 en betreffende de uitvoering van artikel 308 van het gemeentedecreet van 15
juli 2005 ;
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 7 september 2012 betreffende de
inwerkingtreding van diverse bepalingen van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en
van het decreet van 29 juni 2012 tot wijziging van het Gemeentedecreet van 15 juli
2005 en betreffende de uitvoering van artikel 308 van het Gemeentedecreet van 15 juli
2005 ;
Met 22 ja-stemmen (algemeen stemmen).

BESLUIT
Artikel 1 : de Raad keurt de aanpassing aan het reglement inzake het verlenen
van gratis huisvuilzakken goed;
Artikel 2: Het reglement dient te worden bekend gemaakt op de gemeentelijke
website krachtens artikel 186 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005;
Artikel 3
Het reglement op de materiële tussenkomst voor personen met chronische
incontinentie of die nierdialyse aan huis ondergaan, beslist in zitting van
21.11.2012, wordt opgeheven.
Artikel 4 :
Het reglement treedt met retroactieve kracht in werking op 1/12/2014.
Artikel 5: dit besluit zal worden overgemaakt aan :
•
Mevrouw Vivianne Thomas, diensthoofd sociale zaken;
•
Mevrouw Karen Lauwers, deskundige lokaal sociaal beleid;
•
De heer François Vunckx, OCMW – secretaris;
•
De heer Bart Verdoodt, financieel beheerder
•
De heer Eric Roelands, milieu- ambtenaar
•
de ziekenfondsen met loket en werking in Opwijk
en worden meegedeeld aan de heer Gouverneur van Vlaams-Brabant.

Aldus beslist in voormelde zitting.
In opdracht :
de secretaris,
get. Mevr. K. Biesemans
Voor eensluidend uittreksel,
Opwijk, december 2014.
In opdracht :

de voorzitter,
get. Mevr. J. Vermeir

Mevr. Katleen BIESEMANS
Gemeentesecretaris

Mevr. Joske VERMEIR
Voorzitter gemeenteraad

Reglement op de materiële tussenkomst
voor personen met chronische incontinentie, met
een permanente stomaproblematiek of die
nierdialyse aan huis ondergaan.

Bijlage -

Art. 1
Het gemeentebestuur van Opwijk geeft een tussenkomst in natura voor de
onkosten van huisvuilomhaling.
Art. 2
De tussenkomst bestaat uit het verstrekken van ofwel twee gratis rollen
huisvuilzakken restafval per kalenderjaar, waarbij 1 rol bestaat uit 25
individuele zakken en waarbij elke zak een inhoud heeft van 30 liter ofwel
1 rol van 60 liter zakken.
Art. 3
Om recht te hebben op deze tussenkomst moet men voldoen aan alle volgende
voorwaarden:
- inwoner zijn van de gemeente Opwijk.
- lijden
aan
chronische
incontinentie
of
aan
een
permanente
stomaproblematiek.
- thuis verblijven of in een thuisomgeving.
Art. 4
Onder chronische incontinentie wordt verstaan:
- gedurende de laatste 12 maanden minstens 4 maanden een toelating
hebben van de adviserend geneesheer van het ziekenfonds voor een
forfaitaire terugbetaling van verpleegkundige zorgen, categorie B of
C , waarbij het criterium ‘incontinentie’ minstens 3 of 4 punten
scoort op de Katz-schaal.
- lijden aan chronische incontinentie vastgesteld door een geneesheer.
- nierdialysepatiënt zijn die de dialyse in de eigen woning ondergaat.
Onder thuisomgeving wordt verstaan: niet verblijvend in een woon- en
zorgcentrum.
Art. 5
De huisvuilzakken zijn jaarlijks aanvraagbaar door de gebruiker.
Art. 6
De aanvrager dient één van volgende bewijzen voor te leggen aan de
welzijnsdienst van de gemeente:
- attest van chronische incontinentie/permanente stomaproblematiek
opgemaakt door de adviserende geneesheer van het ziekenfonds van de
aanvrager of attest van ziekenfonds.
- attest van de geneesheer dat betrokkene chronisch incontinent is of
een permanente stomaproblematiek heeft.
- attest van de geneesheer dat betrokkene de nierdialyse in de eigen
woning ondergaat.
Art. 7
Indien aan alle voorwaarden wordt voldaan, kan de welzijnsdienst overgaan
tot de fysieke overhandiging van het aantal huisvuilzakken.
Art. 8
Elk geschil dat zou voortvloeien uit de toepassing van dit reglement wordt
beslecht door het College van Burgemeester en Schepenen.
Art. 9
Dit reglement treedt in werking op 01.12.2014.

