OCMW ZUIENKERKE
Beste inwoner
Omdat de spilindex in januari overschreden werd, zijn de pensioenen en de
sociale uitkeringen in februari met 2 procent gestegen. In deze katern geven
we ter informatie de geïndexeerde bedragen van het leefloon mee.
In de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van maart hebben we beslist om voor onze Thuisbezorgde Maaltijden aan mensen met Recht
op Verhoogde Verzekeringstegemoetkoming (RVV) en aan personen met een
OMNIO-statuut een tussenkomst toe te kennen van 1 euro per maaltijd. Meer
uitleg vind je in deze bijlage.
Graag breng ik ook onze sociale tegemoetkoming in de vorm van gratis vuilniszakken onder de aandacht. De voorwaarden om recht te hebben op 1 pak
grote of 2 pakken kleine vuilniszakken lees je verder in deze katern.
We stellen tot slot graag de nieuwe website voor die de Provincie op 1 maart
gelanceerd heeft. Via www.kortverblijven.be kunnen mantelzorgers, professionele zorgverleners en iedereen die dit wenst op een eenvoudige en vlotte
manier op zoek gaan naar een tijdelijke opvang voor hun zorgbehoevende
ouder, partner of cliënt in een centrum voor kortverblijf. Via de website kan de
vrije kamer ook aangevraagd worden.
Nu de witte sneeuwklokjes en de paarse krokussen ons winters gevoel verjaagd hebben en de steeds hoger klimmende zon meer licht in ons leven
brengt, wens ik je een deugddoende en hartverwarmende lentetijd.

Met vriendelijke groeten
Noël Delaere
Voorzitter OCMW Zuienkerke
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Verhoging leefloon vanaf 1 februari 2012
Elke persoon zonder bestaansmiddelen of met minder dan het wettelijk
minimum die nergens anders zijn/haar rechten kan laten gelden op één of
andere uitkering, kan een aanvraag voor leefloon indienen.
Bij elke aanvraag gebeurt er door de sociale dienst een sociaal- en financieel
onderzoek.
Het bedrag van het leefloon is afhankelijk van de gezinssituatie.
Categorie 1:
Categorie 2:
Categorie 3:

samenwonende persoon
= 523,74€/maand
alleenstaande persoon
= 785,61€/maand
persoon die samenwoont met een gezin ten last = 1.047,48€/maand

Voor meer informatie kan u contact opnemen met de sociale dienst van het
OCMW Zuienkerke, Kerkstraat 17, 8377 Zuienkerke, tel. 050/42.79.98

Tussenkomst Thuisbezorgde Maaltijden
Indien u voldoet aan één van onderstaande voorwaarden kunt u als
Zuienkerkenaar bij het afnemen van Thuisbezorgde Maaltijden van het OCMW
Zuienkerke een tussenkomst krijgen van 1 euro/maaltijd.
Voorwaarden
Personen die ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van Zuienkerke en
behoren tot de rechthebbenden van een verhoogde tegemoetkoming (ze
betalen minder voor de meeste medische kosten)
1. Personen met een RVV-statuut
(rechthebbenden op een verhoogde tegemoetkoming )
De volgende personen (inclusief hun huwelijkspartner/levenspartner en de
personen ten laste) voor zover hun inkomsten (het bruto-gezinnsinkomen met
niet hoger liggen dan 15.986,16 euro per jaar + 2959,47euro per persoon ten
laste):
•
•
•

gepensioneerden, invaliden, weduwen/weduwnaars, weeskinderen
(ex-WIGW)
gehandicapte kinderen met een lichamelijke of mentale
ongeschiktheid van minstens 66%
werklozen van minstens 50 jaar oud die meer dan een jaar volledig
werkloos zijn
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De volgende categorieën rechthebbenden (inclusief hun huwelijkspartner/
levenspartner en de personen ten laste):
• personen die recht hebben op een leefloon van het OCMW
• personen die recht hebben op andere, gelijksoortige OCMW-steun
• personen die recht hebben op een inkomensgarantie voor ouderen
(IGO)
• personen die recht hebben op een uitkering voor personen met een
handicap voorzien door de wet van 27 februari 1987
2. Personen met een ‘Omnio-statuut’
Leden van een huishouden in een moeilijke financiële situatie (de inkomsten
van het huishouden zijn niet hoger dan een bepaalde grens, deze grens is
afhankelijk van het aantal gezinsleden dat het gezin telt).
Aanvraag:
Een aanvraag kan gebeuren bij de sociale dienst van het OCMW, Kerkstraat
17 te 8377 Zuienkerke, tel.: 050/42.79.98. U dient in het bezit te zijn van een
erkenningsattest van uw mutualiteit dat u rechthebbende bent van het RVVstatuut of Omnio-statuut.

Sociale Tegemoetkoming: gratis vuilniszakken
Naargelang de individuele situatie (groot gezin, alleenstaande) kan u recht
hebben op 1 pak grote vuilniszakken of 2 pakken kleine vuilniszakken per jaar
voor het ophalen van het gewoon huisvuil.
Voorwaarden:
Personen die ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van Zuienkerke en
behoren tot één van onderstaande categorieën:
1. zwaar zorgbehoevende personen in de thuiszorg die in aanmerking
komen in het kader van de zorgverzekering voor tussenkomst van
professionele zorg;
2. personen die incontinent zijn of een stoma hebben;
3. personen die reeds drie maanden in budgetbeheer zijn bij het OCMW
Zuienkerke;
4. personen die reeds zes maanden (aaneensluitend) recht hebben op
leefloon van het OCMW Zuienkerke.
Aanvraag:
Indien u onder categorie 1 behoort, brengt u een erkenningsattest van de
zorgkas binnen. Voor categorie 2 is het voldoende als u een attest van de arts
binnen brengt.
De gratis huisvuilzakken dienen door de rechthebbende te worden opgehaald
bij de sociale dienst van het OCMW. Bij mobiliteitsproblemen kan er
telefonisch een afspraak gemaakt worden zodat de huisvuilzakken door de
maatschappelijk assistente aan huis kunnen worden geleverd of eventueel
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opgehaald worden op de zitdag in de deelgemeenten.
Meer info: Sociale dienst van het OCMW Zuienkerke, Kerkstraat 17, 8377
Zuienkerke, tel. 050/42.79.98

Provincie stelt website aanbod kortverblijf voor
Via de website worden momenteel in West-Vlaanderen 330 kamers in 75
West-Vlaamse centra voor kortverblijf aangeboden. Het aanbod wordt nog
uitgebreid. De Provincie verwacht dat tegen eind maart 90 % van de WestVlaamse centra kortverblijf hun kamers bekend zullen maken via de website.
Een aanvraag voor een kamer kortverblijf kan online verstuurd worden naar
een van de centra. De centra engageren zich om binnen de vijf werkdagen
een antwoord te bezorgen aan de aanvrager. Daarnaast verzamelt de site
ook informatie over de dienstverlening van elk deelnemend centrum voor
kortverblijf.
De website is een initiatief van de Provincie West-Vlaanderen en de vier andere
Vlaamse provinciebesturen. De Provincie wil hiermee enerzijds de zoektocht
naar en de aanvraag voor vrije kamers kortverblijf vereenvoudigen en anderzijds
ook de beschikbare plaatsen optimaal benutten en een gebruiksvriendelijke
werkinstrument voor de centra kortverblijf aanbieden.
Wanneer een kamer kortverblijf?
Zorgbehoevende ouderen hebben soms tijdelijk nood aan zorg en opvang
buiten hun thuisomgeving, bv. omdat ze tijdens een revalidatieperiode extra
zorg nodig hebben, of wanneer de persoon die normaal voor hen zorgt, ziek of
afwezig is. Een centrum voor kortverblijf kan, gedurende een bepaalde periode
en buiten het thuismilieu, die tijdelijke opvang en verzorging bieden. De oudere
kan dag en nacht of alleen ’s nachts in het centrum opgevangen worden. Het
vinden van een vrije kamer vraagt echter heel wat speurwerk maar wordt nu
vereenvoudigd door de website.
Een zorgbehoevende oudere kan voor maximum 60 opeenvolgende dagen
en maximum 90 dagen verspreid over een kalenderjaar opgenomen worden
in een centrum kortverblijf.
Wat is een centrum voor kortverblijf?
Een centrum voor kortverblijf is steeds verbonden aan een woonzorgcentrum
en biedt dezelfde diensten aan: verblijf, hygiënische en verpleegkundige
verzorging, activering en revalidatie, animatie- en ontspanningsactiviteiten,
psychosociale ondersteuning en sociale contacten met andere bewoners. In
vergelijking met de andere provincies telt West-Vlaanderen het grootste aantal
centra voor kortverblijven.
[ www.kortverblijven.be ]
Meer info:
Provincie West-Vlaanderen, dienst Welzijn
silvie.vanhoutteghem@west-vlaanderen.be of 050 40 34 76
Verantwoordelijke uitgever: Noël Delaere, Kerkstraat 17, 8377 Zuienkerke

