STAD MECHELEN
Gemeenteraad 25 november 2014.
Toelagereglement betreffende restafval en PMD
Artikel 1 -

Binnen de perken van de door de Hogere Overheid goedgekeurde begrotingskredieten wordt, met ingang van heden tot uiterlijk 31 december 2019, een jaarlijkse
tussenkomst in de kosten voor huisvuilophaling verleend aan:
1.-

onthaalmoeders, erkend door Kind en Gezin, met kinderen jonger dan 3 jaar,
die een attest kunnen voorleggen waarop het aantal kinderen jonger dan drie
jaar, dat hen is toevertrouwd op 1 januari van het dienstjaar, is vermeld;

2.-

personen die gedurende de zes maanden die vooraf gaan aan 1 januari en/of
aan 1 juli van het jaar onafgebroken gerechtigd waren op een O.C.M.W.uitkering of in begeleiding waren inzake schuldbemiddeling bij het O.C.M.W.
van Mechelen.

3.-

consultatiebureaus van Kind en Gezin.

4.-

stoma-, incontinentie- en nierdialysepatiënten onder volgende voorwaarden:
- in Mechelen gedomicilieerd zijn;
- aan chronische incontinentie lijden, aan nierdialyse doen of stomapatiënt
zijn;
- patiënten die verblijven in een instelling, rust- of verzorgingstehuis of deel
uitmaken van een woon-leef gemeenschap komen niet in aanmerking voor
deze toelage.

Artikel 2 -

De toelage voor onthaalmoeders en consultatiebureaus van Kind en Gezin die
beantwoorden aan de voorwaarden onder artikel 1.1 en 1.3, wordt toegekend onder
de vorm van 1 rol grote huisvuilzakken (90 x 60 cm) of 2 rollen kleine huisvuilzakken
(70 x 50 cm) per kind jonger dan 3 jaar, met een maximum van 4 rollen grote
huisvuilzakken of 8 rollen kleine huisvuilzakken.

Artikel 3 -

De toelage aan O.C.M.W.- uitkeringsgerechtigden, die beantwoorden aan artikel
1.2., wordt toegekend onder de vorm van 10 grote vuilniszakken voor gezinnen of
10 kleine vuilniszakken voor alleenwonenden plus 10 PMD-zakken. De bedeling van
deze gratis zakken zal gebeuren op voorlegging van een attest van het O.C.M.W.
waaruit dit recht blijkt.

Artikel 4 -

De toelage aan stoma-, incontinentie- en nierdialysepatiënten, die beantwoordt aan
artikel 1.4, wordt toegekend onder de vorm van 2 rollen grote huisvuilzakken (90 x
60 cm) of 4 rollen kleine huisvuilzakken (70 x 50 cm) . De bedeling van deze gratis
zakken zal gebeuren op voorlegging van een attest van de huisarts waaruit dit recht
blijkt.

Artikel 5 -

De toelage aan uitkeringsgerechtigden die gebruik maken van ondergrondse
afvalcontainers en dus geen huisvuilzakken of pmd-zakken kunnen gebruiken en die
beantwoorden aan artikel 1.2. wordt toegekend als volgt:



voor gezinnen:
voor alleenwonenden:

25,00 euro + 2,50 euro
12,50 euro + 2,50 euro

Dit zal gebeuren op voorlegging van een attest van het O.C.M.W. waaruit dit recht
blijkt.
De toelage aan uitkeringsgerechtigden die gebruik maken van ondergrondse
afvalcontainers en dus geen huisvuilzakken of pmd-zakken kunnen gebruiken en die
beantwoorden aan artikel 1.4. wordt toegekend als volgt:


50 euro

Dit zal gebeuren op voorlegging van een attest van de huisarts waaruit dit recht
blijkt.
De toelage aan uitkeringsgerechtigden die gebruik maken van ondergrondse
afvalcontainers en dus geen huisvuilzakken of pmd-zakken kunnen gebruiken en die
beantwoorden aan artikel 1.1 en 1.3 wordt toegekend als volgt:


25,00 euro per kind jonger dan drie jaar, met een maximum van 100 euro

Dit zal gebeuren op voorlegging van een attest van Kind en Gezin waaruit dit recht
blijkt.
Artikel 6 -

De afhaling betreffende artikel 2 en 3 dient te gebeuren binnen de zes maanden na
verzending van het attest dat recht geeft op deze toelage.
De afhaling betreffende artikel 4 dient te gebeuren uiterlijk op de laatste dag van het
dienstjaar waarop de toelage betrekking heeft.

Artikel 7 -

Dit reglement vervangt alle voorgaande op dat stuk.

Artikel 8 -

Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van
onderhavig besluit.
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