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11. Sociale zaken - voorzieningen ten dienste van mensen met beperkingen - 
premiereglement 
 
Dit punt wordt in openbare zitting behandeld. 
 
Het premiereglement ‘voorzieningen ten dienste van mensen met beperkingen’ werd 
goedgekeurd in gemeenteraadszitting van 28 februari 2008 en eindigt op 31 december 2013.  
 
De gemeente biedt diensten en faciliteiten aan aan haar inwoners, die er vaak gratis of tegen 
een geringe vergoeding gebruik van kunnen maken.  
 
Mensen die in Deerlijk gedomicilieerd zijn, maar voor verblijf/werk opgevangen worden in 
voorzieningen voor mensen met beperkingen kunnen echter niet of weinig gebruik maken 
van deze diensten en/of faciliteiten. 
 
Zij kunnen enkel van dergelijke diensten en/of faciliteiten genieten als die aangeboden 
worden binnen de voorziening die hen opvangt. 
 
Het komt bijgevolg billijk voor om de voorzieningen die mensen met een beperking, 
gedomicilieerd in Deerlijk, opvangen, financieel te ondersteunen.  
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 4 september 2013 het 
premiereglement ‘voorzieningen ten dienste van mensen met beperkingen’ overlopen en 
beslist om aan de gemeenteraad voor te stellen in het reglement de terminologie aan te 
passen aan de thans gehanteerde begrippen (woonzorgcentra in plaats van rusthuizen), 
doch voor het overige aan het reglement geen wijzigingen of aanpassingen door te voeren. 
 
Artikel 42, § 3 van het Gemeentedecreet stipuleert dat het tot de volheid van bevoegdheid 
van de gemeenteraad behoort om gemeentelijke premiereglementen vast te stellen.  
 
Vervolgens besluit de gemeenteraad met eenparigheid van stemmen het onderstaande 
premiereglement goed te keuren: 
 
Art. 1. - Onderstaand premiereglement gaat in vanaf 1 januari 2014 en eindigt op 31 
december 2019. 
 

PREMIEREGLEMENT VOORZIENINGEN TEN DIENSTE VAN MENSEN MET 
BEPERKINGEN 



 
Art. 1. - Aan een erkende voorziening voor mensen met beperkingen wordt een premie 
toegekend a rato van 20 euro per door het Vlaams Agentschap voor Personen met een 
Handicap erkende persoon, gedomicilieerd in Deerlijk, die ze opvangt.  
 
De domiciliëring dient in de gemeente te zijn gebeurd vóór 1 januari van het jaar waarvoor 
een premie wordt toegekend. Hiervoor geldt de inschrijving in het rijksregister als referentie.  
 
Art. 2. - Van het toepassingsgebied van deze premie worden volgende voorzieningen 
uitgesloten:  
- ziekenhuizen;  
- rust- en verzorgingstehuizen;  
- woonzorgcentra. 
 
Art. 3. - De in artikel 1 omschreven premie wordt toegekend tot een maximum van 200 euro 
per voorziening. 
 
Art. 4. - De in artikel 1 bedoelde voorzieningen dienen hun aanvraag tot toekenning van een 
premie, met opgave van de na(a)m(en) van de in artikel 1 bedoelde fysieke personen die zij 
opvangen, te richten aan het college van burgemeester en schepenen. 
 
 
Art. 2. - Huidig premiereglement wordt bekend gemaakt overeenkomstig artikel 186 van het 
Gemeentedecreet. 
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