OCMW Ravels
Sociaal Huis

Reglement tussenkomst restvuilophaling

Voor het dienstjaar 2017 wil het Sociaal huis Ravels financieel tegemoet komen in de
kosten van de restvuilophaling voor volgende doelgroep :
Personen die omwille van medische redenen (volledige incontinentie of een
stoma) ongewild een grotere afvalproductie hebben, ontvangen een toelage van
40 euro/jaar onder de volgende voorwaarden :
-

-

-

-

U heeft uiterlijk op 01.12.2017 een aanvraag ingediend op de sociale
dienst van het Sociaal Huis Ravels
elke nieuwe aanvraag dient vergezeld te zijn van een doktersattest waarin
de ingangsdatum van de incontinentie of stoma vermeld wordt en of het
medisch probleem van bepaalde of onbepaalde duur is. Bij een
aandoening van bepaalde duur dient de aanvraag jaarlijks gestaafd te
worden met een medisch attest.
de aanvrager is ingeschreven in het bevolkingsregister van de gemeente
Ravels
de toelage wordt gestort op de persoonlijk bankrekening van de aanvrager
of van het gezinshoofd van het gezin waarvan hij/zij deel van uitmaakt,
voor de aanvragen voor 1 juli 2017 in de maand juli 2017. Voor de
aanvragen na 1 juli 2017 wordt de toelage uitbetaald in de december 2017.
Voor de aanvragers, gedomicilieerd en verblijvende in het home O. L.
Vrouw van de Kempen kan de tussenkomst gestort worden op
bankrekening van het home O. L. Vrouw van de Kempen na ontvangst van
een verklaring van de directie waarin zij zich engageren om de toelage in
mindering te brengen van de factuur van de bewoner/aanvrager.
de aanvrager is minstens 4 jaar of wordt 4 jaar in 2017.

Indien de aanvrager op 30.06.2017 niet meer is ingeschreven in het
bevolkingsregister van de gemeente Ravels of is overleden of na 01.01.2017
incontinent is geworden of een stoma heeft, wordt een toelage van 20 euro/jaar
toegekend. Deze toelage wordt gestort in de december 2017.
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