SOCIAAL HUIS WEGWIJS
KASTEELDREEF 1, 8720 DENTERGEM
TEL. 056/62.10.10
E-mail : info@dentergem.be
REGLEMENT VOOR HET VERSTREKKEN VAN EEN TUSSENKOMST IN DE
KOSTEN VOOR HUISVUILOPHALING
Artikel 1 : Het vast bureau kan een jaarlijkse tussenkomst in de kosten voor
huisvuilophaling verlenen aan :
1. Kinderopvangdiensten gelegen in Dentergem :
- zelfstandige onthaalouders met attest van toezicht
- zelfstandige kinderdagverblijven met attest van toezicht
- minicrèches met attest van toezicht
- onthaalouders verbonden aan een dienst voor opvanggezinnen
2. Stoma-, incontinentie- en thuisdialysepatiënten onder volgende
voorwaarden :
- de aanvrager is gedomicilieerd in de gemeente Dentergem en is
niet bestendig opgenomen in een ziekenhuis, woonzorgcentrum
of een verzorgingsinstelling.
- er dient bij de aanvraag een doktersattest voorgelegd te worden
waarop vermeld staat dat de aanvrager lijdt aan incontinentie,
aan thuisdialyse doet of een stomapatiënt is. Het doktersattest
kan geldig zijn voor langer dan één jaar (maximum 5 jaar).
- de aanvrager die lijdt aan incontinentie dient de minimumleeftijd
van 12 jaar bereikt te hebben.
Artikel 2 : De tussenkomst voor kinderopvangdiensten wordt toegekend op
basis van de capaciteit van de opvang (gelijktijdig aanwezige
kinderen).
Capaciteit 1 – 8 kinderen :
1 rol grote huisvuilzakken
Capaciteit 9 – 22 kinderen :
2 rollen grote huisvuilzakken
Capaciteit vanaf 23 kinderen :
3 rollen grote huisvuilzakken
De bedeling van deze gratis huisvuilzakken gebeurt op basis van een
attest van toezicht opgemaakt door Kind en Gezin of van de
verbonden Dienst voor Onthaalgezinnen.
Artikel 3 : De tussenkomst aan stoma-, incontinentie- en thuisdialysepatiënten
wordt toegekend onder de vorm van 4 rollen kleine huisvuilzakken (2
per semester) of 2 rollen grote huisvuilzakken (1 per semester).
Artikel 4 : De afhaling betreffende artikel 2 dient te gebeuren bij het Huis van
het Kind.
De afhaling betreffende artikel 3 dient te gebeuren bij de sociale
dienst van het Sociaal Huis Wegwijs uiterlijk op de laatste dag van
het eerste en het tweede semester van het dienstjaar waarop de
tussenkomst betrekking heeft.
Beiden zijn gehuisvest te Dentergem (Wakken), Kasteeldreef 1.

Artikel 5 : De tussenkomst voorzien bij dit besluit zal slechts worden toegekend
binnen de perken van de exploitatiebudgetten.
Artikel 6 : Dit reglement heeft uitwerking met ingang van 01/04/2020.

