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Onderwerp

Vaststelling reglement ondersteuning pleegzorg

BEVOEGDHEID EN JURIDISCH KADER
Art. 77 van het Decreet over het lokaal bestuur bepaalt dat de OCMW raad de reglementen van het
openbaar centrum voor het maatschappelijk welzijn vaststelt.
FEITELIJKE CONTEXT
Sedert 2016 is er een samenwerking tussen het lokale bestuur en Pleegzorg Limburg. Hierdoor mag
Stad Bilzen zich een pleegzorgstad noemen.
MOTIVERING
Het is gepast voor een lokaal bestuur om pleegzorggezinnen te ondersteunen en te waarderen in
hun engagement die zij opnemen.
Om dit op een gelijke en objectieve manier te kunnen doen, is het noodzakelijk om hierover een
reglement vast te stellen.
FINANCIELE ASPECTEN
Het budget in het kader van dit reglement zal jaarlijks worden voorzien.
Dit budget is voorzien onder act-130/0949-06/6491000. Voor 2021 zal dit budget verschoven worden
van ACT-1/0900-07/6499140.
BESLISSING
Enig artikel

De OCMW-raad stelt navolgend reglement ter ondersteuning van pleegzorggezinnen vast.

REGLEMENT ONDERSTEUNING PLEEGZORGGEZINNEN
Art. 1

Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder:
Pleeggezin: één of meerdere volwassenen die in het kader van pleegzorg een jongere tot en
met 18 jaar opvangen, binnen een hulpverleningskader en mits erkenning door Pleegzorg
Vlaanderen.
Kinderopvang: voor kinderen van 2,5 jaar tot en met 12 jaar gedurende het schooljaar en
schoolvakanties.
Vakantiewerking: betalende (meerdaagse) kampen en activiteiten tijdens de
schoolvakanties.

Art. 2 Binnen het jaarbudget voorziet de stad jaarlijks kredieten voor het uitbetalen van een
aanmoedigingspremie en kinderopvang en/of vakantiewerkingstoelage voor een pleeggezin,
gedomicilieerd in Bilzen en aangesloten bij Pleegzorg Vlaanderen, de koepelorganisatie van
de erkende diensten voor pleegzorg in Vlaanderen en Brussel.
Het pleeggezin moet voldoen aan de voorwaarden en volgt de aanvraagprocedure zoals
beschreven in art 3 tot en met 5.
Art. 3 Bij domiciliëring van een of meerdere pleegkinderen op het adres van het pleeggezin kan dit
pleeggezin voor elk kind éénmalig en bij een verblijf van minimum 6 maanden aanspraak
maken op een aanmoedigingspremie van € 50.
De uitbetaling hiervan gebeurt jaarlijks voor 1 juli.
Het bewijs van domiciliëring, geleverd aan de hand van een attest van gezinssamenstelling,
evenals een pleegzorgattest afgeleverd door de begeleidende dienst van pleegzorg, vormen
de basis van de aanvraag.
Art. 4 Naast de aanmoedigingspremie bedoeld in artikel 3 kunnen pleeggezinnen jaarlijks
aanspraak maken op een toelage voor kinderopvang of vakantiewerking. Deze toelage
bedraagt maximum € 50 voor het kind dat het afgelopen jaar minimum 6 maanden aan het
gezin was toevertrouwd.
Het bewijs van deelname aan kinderopvang en/of vakantiewerking worden door de
pleegouders geleverd door facturen van kinderopvang en/of vakantiewerking toe te voegen
bij het daarvoor voorziene aanvraagformulier.
Art. 5 Pleeggezinnen woonachtig in Bilzen dienen hun aanvraag tot aanmoedigingspremie en/of
toelage kinderopvang en vakantiewerking in via het daarvoor voorziene aanvraagformulier.
De bewijslast van het dossier ligt bij het pleeggezin.
Aanvragen voor de toelage voor kinderopvang en/of vakantiewerking worden uiterlijk
1 oktober voor de onkosten kinderopvang en/of vakantiewerking van het voorafgaande
kalenderjaar ingediend.
Art. 6

Het vast bureau is belast met de uitvoering van dit reglement.

Art. 7

Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2021.
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