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Reglement inzake toekenning van tussenkomst bij het gebruik van personenalarm
systeem.

Gelet op onze besluiten van 29 september 1989 en van 30 november 1993 houdende reglement van
toekenning van een tussenkomst in de plaatsing en huur van een alarmoproepsysteem;
Overwegende dat het noodzakelijk is de bestaande reglementering aan te passen aan de huidige situatie;
Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976;
BESLUIT met eenparigheid:
Hoofdstuk I: Opheffing
Artikel 1. Onze besluiten van 29 september 1989 en van 30 november 1993 houdende reglement van
toekenning van een tussenkomst in de plaatsing en de huur van een alarmoproepsysteem worden
opgeheven met ingang van 1 september 2002.
Hoofdstuk II: Algemene voorwaarden
Artikel 2. Inwoners van de gemeente Gingelom, hebben overeenkomstig hierna volgende bepalingen
recht op een tussenkomst in kosten van alarmoproepsysteem met ingang van 1 september 2002.
Artikel 3. Om voor deze tussenkomst in aanmerking te komen dient de aanvrager:
- ingeschreven te zijn in het bevolkingsregister van de gemeente Gingelom en er ook effectief
verblijven;
- beantwoorden aan de bestaansmiddelencriteria zoals bepaald in artikel 5 van dit besluit.
Hoofdstuk III: Sociaal onderzoek
Artikel 4. Elke aanvraag maakt het voorwerp uit van een sociaal onderzoek, uitgevoerd door een
maatschappelijk assistent en bevat alle elementen die een invloed kunnen hebben op het toe te kennen
bedrag.
Het sociaal onderzoek wordt gedateerd en ondertekend door de maatschappelijk assistent met
vermelding van zijn naam.
Hoofdstuk IV: Berekening van de bestaansmiddelen
Artikel 5. De bestaansmiddelen worden berekend volgens ons besluit van heden, houdende ‘Algemene
reglementering voor sommige financiële tussenkomsten: algemeen besluit’.
Iedereen wiens bestaansmiddelen beperkt zijn tot het bedrag van het leefloon, + 50% van de maand
oktober van het lopende jaar geldig voor de categorie van de aanvrager komt in aanmerking voor deze
tussenkomst.
Voor de maand oktober 2002 is het leefloon + 50% beperkt tot volgende sommen:

- categorie 1: samenwonende persoon
- categorie 2: alleenstaande persoon
- categorie 3: alleenstaand persoon met recht op een verhoogd bedrag
- categorie 4: eenoudergezin met kinderlast

389,11 + 50%
583,66 + 50%
680,94 + 50%
778,21 + 50 %

Hoofdstuk V: Wijze van aanvraag
Artikel 6. Om een geldige aanvraag in te dienen moet de aanvrager zich aanbieden bij de sociale dienst
van het OCMW met volgende documenten:
- identiteitskaart
- bewijsstukken van alle inkomsten
- bewijzen van eigendom van alle onroerende en roerende eigendommen
- attest van de behandelende geneesheer waaruit de noodzaak aan een alarmoproepsysteem blijkt.
Hoofdstuk VI: Slotbepalingen.
Artikel 7. Indien aan de vraag van de sociale dienst naar bijkomende inlichtingen binnen de maand niet
voldaan wordt, wordt de aanvraag als nietig beschouwd.
Artikel 8. De toegekende tussenkomst bedraagt:
€ 25 voor de plaatsingskosten van het alarmoproepsysteem en € 12,50 per maand voor de huurkosten.
Deze tussenkomsten worden eenmaal per kwartaal uitbetaald.
Bij aankoop van het toestel is er geen tussenkomst.
Artikel 9. Dit besluit is van toepassing met ingang van 1 september 2002.
Artikel 10. Dit besluit over te maken aan alle belangstellenden die er om verzoeken.
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