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1. Goedkeuring verslag vorige vergadering (9 december 2020)
Het verslag van de vergadering op woensdag 9 december 2020 werd goedgekeurd.

Niet Veront.

2. Aanpassing reglement mantelzorgpremie
Mantelzorgpremie reglement – NU
Mantelzorger:

-

Moet inwoner zijn van Steenokkerzeel (3j) en op 1 januari van het zorgjaar minstens 18
jaar oud zijn.
Er wordt slechts één mantelzorgpremie per huisgezin toegekend.

Zorgbehoevende persoon:

-

Is ingeschreven op hetzelfde adres als de mantelzorger en moet er effectief wonen
Heeft een bepaalde graad van zorgbehoevendheid waardoor blijvende hulp van een
derde persoon noodzakelijk is. Dit wordt bewezen aan de hand van volgende attesten:
 FOD Sociale Zekerheid “attest erkenning beperking” met minstens 9 punten op
de evaluatieschaal
EN
 Attest zorgverzekering (mutualiteit) “attest zorgbudget / mantelzorg”
OF
 Attest Persoonsvolgend Budget of Persoonlijke Assistentiebudget
OF
 Attest bijkomende kinderbijslag (kinderbijslagfonds)

Volgende voorstellen werden besproken:

-

Uitbreiding “alle mantelzorgers in Steenokkerzeel”

DUS mantelzorger + zorgbehoevende wonen in Steenokkerzeel maar hoeven niet op
hetzelfde adres te wonen.

-

Uitbreiding “alle mantelzorgers in Steenokkerzeel en daarbuiten”

DUS zorgbehoevende moet woonachtig zijn in Steenokkerzeel
MAAR mantelzorger mag ook in andere gemeente wonen.
Belangrijk: mantelzorger moet via een officieel attest bewijzen dat hij of zij geen
mantelzorgpremie geniet in de eigen gemeente.
Feedback uit de vergadering:
Meerderheid ging voor de tweede uitbreiding, namelijk: “alle mantelzorgers in
Steenokkerzeel en daarbuiten”
Er werden enkele voorstellen gedaan om extra controle uit te voeren:

-

Enkel bloedverwanten:
 Lijkt ons niet interessant. Niet iedereen heeft iemand vanuit de eigen familie om
voor hem/ haar te zorgen. Soms zijn het ook kennissen, vrienden of een goede
buur.

-

“Verklaring op eer” van de dokter of stempel van dokter op aanvraagformulier:
 Lijkt ook niet interessant. Heel veel gedoe. Het is nu al lastig voor sommigen om de
juiste attesten te verkrijgen. Als we er nog extra gaan bijzetten zullen mensen de
mantelzorgpremie gewoon niet meer aanvragen
Als we puur op alle mantelzorgers in Steenokkerzeel inzetten hebben we een limiet. Dit
is niet het geval als we buiten Steenokkerzeel gaan:
Voorstel: grens stellen. Bv 10km uit Steenokkerzeel
 Nadeel: Dan sluit je ook mensen uit die effectief 50km rijden en soms zelfs dagelijks
om een persoon te helpen in Steenokkerzeel.
Conclusie: geen grens stellen: vermoedelijk zullen er niet al te veel mensen zijn die van
heel erg ver komen om hier iemand hulp te bieden. Het zal eerder uit de aangrenzende
gemeenten zijn.

-

Hilde Meulemans voelde heel veel negatieve energie in het gesprek. Vaak ging het ook
over “profiteren” of “misbruik” maken. Ze geeft mee dat het geen héél groot bedrag is,
dus dat mensen er niet echt misbruik van zullen maken. Mantelzorgers geven het beste
van henzelf, dus hebben ze echt wel recht om dit aan te vragen.
We willen inzetten op het zo lang mogelijk thuis wonen en door deze premie uit te
reiken aan meer mensen dan enkel inwonende mantelzorgers/ zorgbehoevende zal dit
beter en beter gaan.
Wel werken met de controle dat er geen mantelzorgpremie in de eigen gemeente is
aangevraagd. Er moet een officieel document van de eigen gemeente aan de dienst
welzijn afgeleverd worden om de mantelzorgpremie in Steenokkerzeel aan te vragen.

We kunnen besluiten dat de hele raad er volledig achter staat om het reglement uit te
breiden. Enkel over de controle zijn er heel wat vragen. Ze zijn het er wel over eens dat té
veel attesten ook niet meer handig is voor de mantelzorgers zelf. Een attest uit de eigen
gemeente ter controle dat ze geen mantelzorgpremie krijgen in de eigen gemeente lijkt hen
sowieso een goed idee.
3. Varia

- Louis Meeus merkt op dat het mantelzorgreglement ondertekend is op de website

maar hier staat geen datum bij.
 Welzijn bekijkt dit.

- Stefaan Coenaerts: wat is de stand van zaken rond de minder mobiele personen voor
het vaccin te krijgen?
Liesbeth Degrève geeft mee dat hier nog niets rond vaststaat

- Maaike De Coster laat weten dat de activiteiten van maart werden afgelast.
- Sylvia Woestijn stelt de vraag waarom er op sommige plaatsen wél gestrooid wordt

voor de sneeuw en op andere plaatsen niet. Ook Hilde Meulemans merkt op dat het
vooral de hoofdstraten zijn die gestrooid worden. De mobiliteit van ouderen wordt
hiermee wel verkleind.
Liesbeth Degrève geeft mee dat hier een planning voor de sneeuwruimers aan vast
hangt.
Notulist: Maaike De Coster

