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Samenstelling
Aanwezig:
mevrouw Dorien Meulenijzer, voorzitter van de gemeenteraad;
de heer Mohamed Ridouani, burgemeester; de heer David Dessers, schepen; de heer Dirk Vansina, schepen; mevrouw
Lies Corneillie, schepen; mevrouw Lalynn Wadera, schepen; de heer Carl Devlies, schepen; de heer Thomas Van
Oppens, schepen; mevrouw Els Van Hoof, schepen; mevrouw Bieke Verlinden, schepen; mevrouw Anja Verbeeck,
raadslid; mevrouw Ann Li, raadslid; mevrouw Aynur Tasdemir, raadslid; de heer Bert Cornillie, raadslid; de heer Bruno
Tobback, raadslid; de heer Christophe Stockman, raadslid; mevrouw Debby Appermans, raadslid; de heer Erik
Vanderheiden, raadslid; mevrouw Eva Platteau, raadslid; mevrouw Fatiha Dahmani, raadslid; de heer Fons Laeremans,
raadslid; mevrouw Frieda Aerts, raadslid; mevrouw Frouke Wouters, raadslid; de heer Hagen Goyvaerts, raadslid; de
heer Johan Geleyns, raadslid; mevrouw Karin Brouwers, raadslid; mevrouw Katrien Houtmeyers, raadslid; mevrouw
Lien Degol, raadslid; mevrouw Lies Verlinden, raadslid; mevrouw Liesbeth Vandermeeren, raadslid; mevrouw Line De
Witte, raadslid; mevrouw Lothe Ramakers, raadslid; mevrouw Magda Aelvoet, raadslid; de heer Mich De Winter,
raadslid; mevrouw Mieke Vandermotte, raadslid; de heer Pieter Vandenbroucke, raadslid; de heer Pieterjan Vangerven,
raadslid; mevrouw Sara Speelman, raadslid; mevrouw Sarah Mohamed Khalif, raadslid; mevrouw Tine Eerlingen,
raadslid; mevrouw Veerle Bovyn, raadslid; de heer Wouter Florizoone, raadslid; de heer Zeger Debyser, raadslid
mevrouw Geertrui Vanloo, algemeen directeur
Afwezig bij dit punt:
de heer Rik Daems, raadslid
Verontschuldigd:
mevrouw Denise Vandevoort, schepen; mevrouw Katelijne Dedeurwaerder, raadslid; de heer Lorin Parys, raadslid

Status
Goedgekeurd met unanimiteit

Beschrijving
Beknopte samenvatting
Op 28 augustus 2017 keurde de gemeenteraad het besluit betreffende de sociaal-pedagogische
toelage voor opvoeders van een kind met een handicap goed.
Dit toelagereglement wordt nu gewijzigd. De belangrijkste wijzigingen zijn:
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1) naast een attest van de FOD Sociale Zekerheid wordt nu ook een attest van Kind en Gezin
aanvaard (artikel 5 §1.2);
2) overal in het reglement wordt "kind met een handicap" vervangen door "kind met een beperking".
Juridische grond
- de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van
sommige toelagen
- het besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010, artikel 16, punt 6° met betrekking tot de lijst
met nominatief toegekende subsidies als verplichte lijst bij de beleidsnota
- het gemeenteraadsbesluit van 22 mei 2017 betreffende de controle op de toekenning en op de
aanwending van sommige toelagen
- het artikel 266 van het decreet lokaal bestuur waarin bepaald wordt dat de voorgenomen financiële
verbintenissen die resulteren in een uitgaande nettokasstroom onderworpen zijn aan een voorafgaand
visum van de financieel directeur in het kader van zijn opdracht zoals vermeld in artikel 177 van het
decreet lokaal bestuur, voordat enige verbintenis kan worden aangegaan
- de gemeenteraadsbeslissing van 24 september 2007 betreffende de vaststelling van de
voorwaarden voor het verlenen van advies en visum door de financieel beheerder
Argumentatie
Op 28 augustus 2017 werd het gemeenteraadsbesluit betreffende de sociaal-pedagogische toelage
voor opvoeders van een kind met een handicap goedgekeurd (zie het gekoppelde besluit).
Dit toelagereglement wordt nu beperkt gewijzigd. De belangrijkste twee wijzigingen zijn:
1) naast een attest van de FOD Sociale Zekerheid wordt nu ook een attest van Kind en Gezin
aanvaard (artikel 5 §1.2). Hierdoor zullen meer opvoeders van een kind met een beperking in
aanmerking komen voor deze toelage;
2) overal in het reglement wordt "kind met een handicap" vervangen door "kind met een beperking".

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Het budget is voorzien in het meerjarenbudget op budgetsleutel 2019141524SAM/2019/6494999000/5/0911 en volgende jaren.

Besluit
Artikel 1
Het reglement sociaal-pedagogische toelage voor de opvoeders van een kind met een handicap dat
werd goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 28 augustus 2017 op te schorten vanaf de
goedkeuring van het aangepaste reglement sociaal-pedagogische toelage voor de opvoeders van een
kind met een beperking door de gemeenteraad van 23 september 2019.
Artikel 2
Het aangepaste reglement sociaal-pedagogische toelage voor de opvoeders van een kind met een
beperking (zie bijlage) goed te keuren en in werking te laten treden vanaf de goedkeuring door de
gemeenteraad van 23 september 2019.

Bijlagen
1. 20170828_toelagereglement_opvoeders_kindmeteenhandicap.pdf
2. 20190923_aanvraagformulier.docx
3. 20190923_toelagereglement_SociaalPedagogischetoelage_opvoeders_kindmetbeperking.pdf
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TOELAGEREGLEMENT
Sociaal-pedagogische toelage als ondersteuning voor opvoeders van een kind met een beperking.
Artikel 1 -Doel
Binnen de perken van de door de gemeenteraad van de stad Leuven op de begroting goedgekeurde
kredieten en overeenkomstig de bepalingen van dit reglement, wordt een toelage uitgekeerd ter
ondersteuning van de verzorging en opvoeding van kinderen met een beperking, voor de bijzondere
zorgen welke dergelijke kinderen vereisen.
Artikel 2 – Begunstigden
De toelage kan aangevraagd worden door de personen die de verzorging en de opvoeding van het
kind met een beperking op zich nemen, of door het kind zelf indien het zelfstandig woont.
Artikel 3 – Voorwaarden
• Het kind is erkend als persoon met een handicap door FOD Sociale Zekerheid of Kind en Gezin.
• Het kind is gedomicilieerd op het adres van de aanvrager.
• De domicilie is op het grondgebied van Leuven.
• De toelage kan aangevraagd worden tot en met het jaar waarin het kind 21 jaar oud wordt.
Artikel 4 – Toelage
Het basisbedrag wordt vastgesteld op 525 euro.
Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd aan de hand van volgende formule:
T=(txI)/i waarin:
T = het bedrag van de toelage voor het betreffende jaar;
t = het basisbedrag (525 euro);
I = de gezondheidsindex van de maand december voorafgaand aan het jaar van de toelage;
i = de gezondheidsindex van de maand december 2017.
Artikel 5 – Aanvraagprocedure
§1 Het aanvraagdossier bevat volgende stukken:
1. een volledig en correct ingevuld aanvraagformulier, te bekomen bij de directie Samenleving,
Stadskantoor, Prof. Van Overstraetenplein 1 te 3000 Leuven, via mail aan samenleving@leuven.be of
telefonisch op nummer 016 27 26 32;
2. een attest van FOD Sociale Zekerheid of Kind en Gezin;
3. een attest van gezinssamenstelling uitgereikt door de dienst bevolking van de stad Leuven.
§2 De aanvraag wordt ingediend uiterlijk op 31 december van het jaar waarop de toelage betrekking
heeft. De poststempel of registratiestempel van het secretariaat geldt als bewijs.
§3 De aanvraag wordt ingediend via:

Stad Leuven
Stadskantoor – Professor Van Overstraetenplein 1, 3000 Leuven

Pagina 3 van 4

Besluit van de gemeenteraad van 23 september 2019
Toelagereglement (wijziging) - Reglement sociaal-pedagogische toelage voor de opvoeders van een kind met een beperking Goedkeuring (2019_GR_00479)

1. post aan directie Samenleving, Stadskantoor, Prof. Van Overstraetenplein 1 te 3000 Leuven;
2. het onthaal op het stadskantoor tijdens de openingsuren (o.a. te vinden op www.leuven.be);
3. mail aan samenleving@leuven.be
§ 4. De aanvraag is slechts ontvankelijk zodra deze volledig is.
Artikel 6 – Beoordeling van de aanvraag
§1. Het college van burgemeester en schepenen toetst, na advies van de bevoegde stedelijke
diensten, elke aanvraag aan de toepassingsvoorwaarden van het reglement.
§2. Het college van burgemeester en schepenen kan bijkomende informatie opvragen.
Artikel 7 – Betalingsmodaliteiten
§1. De toelage wordt uitbetaald na beslissing door het college van burgemeester en schepenen.
§2. Het bedrag van de toegekende toelage wordt overgeschreven op de door de aanvrager op het
aanvraagformulier opgegeven post-of bankrekening.
Artikel 8 – Sancties
§1. De toelage wordt voorwaardelijk toegekend.
§2. Het college van burgemeester en schepenen kan de onder paragraaf 3 vermelde sancties
opleggen indien de aanvrager onjuiste of onvolledige gegevens aan de stad Leuven meedeelt.
§3. De volgende sancties kunnen afzonderlijk of cumulatief worden uitgevaardigd:
1. de gehele of gedeeltelijke terugvordering van de uitbetaalde toelage;
2. de stopzetting van de procedure tot uitbetaling van de toegekende toelages;
3. de uitsluiting van de toelageaanvrager voor verdere subsidiëring in het kader van dit reglement.
§4. Betwistingen over de toekenning van deze toelage worden altijd aan het college van
burgemeester en schepenen voorgelegd.
Artikel 9 – Opheffingsbepaling
Dit reglement vervangt het reglement betreffende de sociaal-pedagogische toelage als
ondersteuning voor opvoeders van een kind met een handicap van 28 augustus 2017.
Artikel 10 – Inwerkingtreding
Dit reglement treedt in werking vanaf de goedkeuring door de gemeenteraad van 23 september
2019.
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