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Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad 
 

Datum:  30 december 2013 

Aanwezig:  Bert Doise, voorzitter; Marc Lewyllie, burgemeester; Wieland De Meyer, Etienne Cloet, 
Jean-Pierre Geelhand de Merxem, Hilde Stragier, Ward Dierickx, schepenen; Bernard 
Heens, Frans Ryde, Georges Declercq, Geert Vandewynckel, Frans Durnez, Luc 
Caenepeel, Luc Snaet, Nicole Demuynck, Geert Debergh, Dirk Baekelandt, Bart 
Vanacker, Carla Cardinael, gemeenteraadsleden; Sigurd Verstraete, gemeentesecretaris.  

Agenda:  Openbare zitting. 07. Gemeentelijke premie ter betoelaging van    
  veiligheidsvoorzieningen voor bejaarden en personen met een handicap of   
  arbeidsongeschiktheid, wijziging. 
 

De gemeenteraad,  

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 15.02.1999 waarbij een premie verleend wordt voor het 
installeren van veiligheidsvoorzieningen bij bejaarden en personen met een handicap; 
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 28.11.2005 waarbij het reglement tot het verlenen van een 
gemeentelijke premie voor veiligheidsvoorzieningen voor bejaarden en personen met een handicap of 
arbeidsongeschiktheid werd uitgebreid met een premie voor installatie van elektrische motor en 
toebehoren op rolluiksysteem, voor 65 plussers; 
Gehoord raadslid Bernard Heens die betreurt dat de betoelaging voor installatie van elektrische 
rolluiken wegvalt; 
Gehoord schepen Wieland De Meyer die stelt dat hier nog subsidiëring voor kan verkregen worden op 
Vlaams niveau; 
Gaat over tot de stemming; 
Brengen een ja-stem uit: Marc Lewyllie, Wieland De Meyer, Jean-Pierre Geelhand de Merxem, Hilde 
Stragier, Frans Ryde, Luc Caenepeel, Dirk Baekelandt, Bart Vanacker, Georges Declercq, Ward Dierickx, 
Etienne Cloet en Bert Doise; 
Brengen een neen-stem uit: Geert Vandewynckel, Carla Cardinael, Geert Debergh, Frans Durnez, Nicole 
Demuynck, Luc Snaet en Bernard Heens;   

Besluit :-met 12 ja - bij 7 neen-stemmen- 

Artikel 1. Vanaf 01.01.2014 wordt de uitbreiding van de gemeentelijke premie voor 
veiligheidsvoorzieningen voor bejaarden en personen met een handicap of arbeidsongeschiktheid, 
goedgekeurd in de gemeenteraad van 28.11.2005, opgeheven en opnieuw vervangen door het reglement 
goedgekeurd in de gemeenteraad van 15.02.1999, zijnde: 

Artikel 2. Volgende werken die slaan op het installeren van ondersteunende 
veiligheidsvoorzieningen komen in aanmerking: 

Kat I: algemene veiligheidsvoorzieningen zoals het aanbrengen van leuningen en trapliften, een 
automatische deuropener, anti-glijmateriaal, hellende vlakken, veiligheidssloten op buitendeuren, 
veiligheidshandgrepen, het plaatsen van de WC pot op een verhoogje of de bril zelf verhogen,  

Kat II.: specifieke veiligheidsvoorzieningen die voortvloeien uit de toestand van de aanvrager als 
gehandicapte, arbeidsongeschikte, gehoorgestoorde, slechtziende of blinde én die niet onder Kat I onder 
te brengen zijn. 

Volgende facturen zijn vatbaar voor een tussenkomst: 
- factuur van aangekochte materialen; 
- factuur voor uitgevoerde werken; 
- PWA cheques en facturen van erkende klusjesdiensten van thuiszorgdiensten. 
 

Artikel 3.  De uitbetaling van de gemeentelijke premie zal geschieden op voorlegging van volgende 
stukken: 
- een schriftelijke aanvraag op het daartoe bestemd formulier, ten minste 30 dagen voor aanvang der 

werken en dit gericht aan het College van Burgemeester en  Schepenen; 
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- na uitvoering van de werken , alle gedetailleerde facturen die voor een tussenkomst vatbaar zijn; 
- deze facturen voldoen aan volgende voorwaarden: 
 * de facturen zijn niet ouder dan één jaar op datum van indiening bij het gemeentebestuur 
 * de facturen moeten opgemaakt zijn op naam van de aanvrager; 
 * worden niet aanvaard: kasticketten, bestelbons, verzendingsnota’s.  
 
Artikel 4. De gemeente zal binnen de 20 dagen na ontvangst van de aanvraag ter plaatse afstappen, 
kennis nemen van de toestand en de wenselijkheid van de voorgestelde veiligheidsvoorziening nagaan. 
De werken waarvoor een premie wordt aangevraagd mogen slechts aangevat worden na ontvangst van 
het schriftelijk akkoord van het gemeentebestuur.  
 
Artikel 5. Een minimale investering van 75 euro dient uitgevoerd te worden teneinde een tussenkomst 
te kunnen genieten. De premie is gelijk aan het bedrag van de aangenomen factuur met een maximum 
van 223,10 euro per aanvrager. 
 
 
Artikel 6. Het toekennen van de premie wordt onderworpen aan volgende voorwaarden:  

Met betrekking tot het betoelagen van de in artikel 2 opgesomde veiligheidsvoorzieningen dient de 
leeftijd van de persoon in wiens voordeel de werken uitgevoerd worden minstens 60 jaar te bedragen of 
dient deze persoon blijvend invalide, arbeidsongeschikt, gehoorgestoord, slechtziend of blind te zijn. 
Hiertoe wordt een attest voorgelegd waaruit blijkt dat de aanvrager minstens 65% invalide of 
arbeidsongeschikt is. Het College van Burgemeester en Schepenen kan toezicht houden door een 
controlerende dokter in de geneeskunde; 

Het huis waarop de aanvraag slaat is gelegen in de gemeente Heuvelland en wordt bewoond door de 
persoon in wiens voordeel de werken worden uitgevoerd; 

De gemeentelijke premie kan voor dezelfde aanvrager én voor dezelfde woning maar éénmaal 
uitbetaald worden; 

De ingebrachte facturen kunnen niet meer aangewend worden in het kader van een andere 
gemeentelijke bouw -of sanerings- of aanpassingspremie; 

Voor het verkrijgen van deze premie is geen inkomensgrens noch een kadastraal inkomensgrens 
bepaald. Zowel huurders als eigenaars kunnen deze premie ontvangen. Uiteraard kunnen geen twee 
aanvragen voor eenzelfde woning goedgekeurd worden.  
 
Artikel 7. De gemeentelijke overheid kan steeds een onderzoek ter plaatse instellen om na te gaan of 
de werken werden uitgevoerd.  
 
Artikel 8. Het College van Burgemeester en Schepenen is belast met de uitvoering van dit reglement. 
 
Artikel 9. Met het oog op het algemeen administratief toezicht zal deze beslissing worden medegedeeld 
aan de Provinciegouverneur. 

Namens de gemeenteraad 

w.g. Sigurd Verstraete 
Secretaris 

 
w.g. Bert Doise 

Voorzitter 

Voor eensluidend afschrift 

Sigurd Verstraete 
Gemeentesecretaris 

  
 
 
 
 
 

Marc Lewyllie 
Burgemeester 
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