OCMW ZUIENKERKE

Nieuwe OCMW-Raad uit de startblokken

Op donderdagavond 18 februari vergaderden we voor het eerst met de Raad
voor Maatschappelijk Welzijn in de nieuwe samenstelling. Op de foto zien we
vooraan zittend van links naar rechts Walter Demeyere, Diana Demeulemeester, voorzitter Noël Delaere, secretaris Inez Goderis en Jeannine Samijn. Achteraan staan Eddy Goethals, Els Fockedey, Veronique Kerckhove, Yves Demaecker en Ludwig Vanderbeke.
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Beste inwoner
Samen met het gemeentepersoneel hebben ook de personeelsleden van het
OCMW hun intrek genomen in de containers op de parking achter het gemeentehuis. Wanneer je via de ingangsdeur binnenkomt en naar rechts stapt,
vind je onze secretaris en de maatschappelijk werkers in de laatste container.
Je bent er steeds welkom voor alle inlichtingen over het gevarieerde aanbod
van dienstverlening waarvoor je bij het OCMW terecht kunt.
De federale regering verleent ook dit jaar onder bepaalde voorwaarden
een toelage in de kosten voor huisbrandolie, verwarmingspetroleum en bulkpropaangas. Omdat de toekenning van deze toelage tot de taken van het
OCMW behoort, leggen we in deze katern graag uit wie ervoor in aanmerking
komt en hoe je de verwarmingstoelage kunt aanvragen. We stellen vast dat
verschillende inwoners van onze gemeente al van dit recht gebruik gemaakt
hebben, maar toch doe ik graag nog eens een warme oproep om deze maatregel bekend te helpen maken zodat iedereen die in aanmerking komt deze
toelage effectief ontvangt.
Mensen met beperkingen kunnen tot de leeftijd van 65 jaar bijstand krijgen van
het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH). Hierbij worden ze best geholpen door een multidisciplinair team dat een dossier opmaakt
en hen begeleidt bij al hun vragen over hulpmiddelen, woningaanpassing, zorg
en diverse andere domeinen. Op de laatste bladzijde van de OCMW-katern
vind je hierover meer informatie.
In de vergadering van februari vergaderden we voor het eerst met onze nieuwe
bestuursploeg. Op de foto vind je alle raadsleden. Met een evenwichtige mix
van ervaring en nieuwe ideeën willen we met deze groep goed onderbouwde
beslissingen nemen in het belang van de OCMW-werking en alle inwoners die
er een beroep op doen.
Met vriendelijke groeten
Noël Delaere
Voorzitter OCMW Zuienkerke
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Verwarmingstoelage 2010 in het kader
van het Sociaal Stookoliefonds

Als U aan volgende voorwaarden voldoet, kan u een aanvraag
bij het OCMW doen voor de verwarmingstoelage.

1. U behoort tot één van de volgende categorieën:
Categorie 1: u of een lid van uw gezin, heeft recht op een verhoogde
tegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsverzekering en
uw jaarlijks bruto belastbaar gezinsinkomen is niet hoger dan
€ 15.063,45, verhoogd met € 2.788,65 per persoon ten laste.
Categorie 2: uw jaarlijks bruto belastbaar gezinsinkomen is niet hoger dan
€ 15.063,45, verhoogd met € 2.788,65 per persoon ten laste.
Categorie 3: U geniet een collectieve schuldenregeling of een schuldbemiddeling in het kader van de wet op het consumentenkrediet en u kan uwverwarmingsfactuur niet betalen.
2. U verwarmt uw woning met een van de volgende brandstoffen:
Huisbrandolie, verwarmingspetroleum en bulkpropaangas.
3. Hoeveel bedraagt de toelage?
Het bedrag van de toelage is afhankelijk van de prijs op uw factuur.
De toelage is beperkt tot 1500 liter en per gezin en bedraagt min € 210 en max.
€ 300.
4. Waar en wanneer aanvragen?
U kan een aanvraag indienen bij de sociale dienst van het OCMW Zuienkerke.
De aanvraag moet binnen de 60 dagen gebeuren na levering van de brandstof. Bij uw aanvraag brengt u volgende documenten mee: identiteitskaart,
factuur + bewijs van betaling, klevertje mutualiteit en een bewijs van het gezinsinkomen (het meeste recente aanslagbiljet en bankuittreksel met recente
storting van loon of pensioen, ….).

Meer informatie kan u verkrijgen bij de sociale dienst van het OCMW Zuienkerke, Kerkstraat 17,
8377 Zuienkerke, tel. 050/42.79.98
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Vlaams Agentschap Voor Personen met een Handicap
Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH), (beter gekend
als het Vlaams Fonds) bevordert in Vlaanderen de participatie, integratie en
gelijkheid van kansen voor mensen met een handicap, in alle domeinen van het
maatschappelijk leven, om hun autonomie en kwaliteit van leven zo goed mogelijk te verwezenlijken.
Ze doen dit via tussenkomsten op vlak van hulpmiddelen en aanpassingen, diensten en voorzieningen die ten dienste staan van personen met een handicap.
Individuele dienstverlening
- individuele materiële bijstand (vb. aanpassingen aan de woning, hulpmiddelen
voor een betere mobiliteit of vlottere communicatie)
- zorg (vb. thuisbegeleiding, dagcentrum, begeleid wonen, …)
- opleiding en tewerkstelling
- mobiliteit (vb. tussenkomst bij verplaatsing met het openbaar vervoer,
verplaatsing van en naar school en verplaatsing van en naar het werk,…)
- vrijetijdsbesteding (vb. hulpmiddelen om die vrijetijdsbesteding mogelijk te
maken)
Ondersteuning van instanties
Behalve individuele dienstverlening ondersteunt het Vlaams Agentschap financieel en logistiek
de voorzieningen en instellingen die instaan voor de zorg en tewerkstelling van personen met
een handicap.
Procedure
Wie een aanvraag wil doen bij het Vlaams Agentschap, tot tussenkomst, richt zich tot een
erkend multidisciplinair team (MDT). Dit zijn bijvoorbeeld uw ziekenfonds, Centrum voor Leerlingenbegeleiding, Centrum voor Algemeen Welzijnswerk, een dienst of centrum voor revalidatie, centrum voor observatie, oriëntering, medische, psychologische en pedagogische behandeling van gehandicapten, …
Door middel van een multidisciplinair verslag zal dit team de aard van de handicap vaststellen.
Wie komt in aanmerking?
Iedere Belg die officieel in Vlaanderen woont, die een handicap heeft, en niet ouder is dan 65,
komt in aanmerking. Niet-Belgen met een handicap kunnen op bepaalde voorwaarden hun
recht doen gelden.
Inlichtingen:
Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH)
Magdalenastraat 20
8200 Brugge
Tel: 050/ 40 67 11
Fax: 050/ 39 36 80
brugge@vlafo.be
www.vlafo.be
Verantwoordelijke uitgever: Noël Delaere, Kerkstraat 17, 8377 Zuienkerke

