OCMW ZUIENKERKE

Nieuwe OCMW-Raad uit de startblokken

Op maandagavond 7 januari vond de installatievergadering van de Raad
voor Maatschappelijk Welzijn plaats in de raadzaal van het gemeentehuis.
Op de foto zien we van links naar rechts Diana Demeulemeester, Véronique
Kerckhove, Jeannine Samijn, secretaris Inez Goderis, Yves Demaecker, voorzitter Noël Delaere, Emmy Lagast, Ludwig Vanderbeke, Els Fockedey en Walter
Demeyere.
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Beste inwoner
Een nieuwe legislatuur is gestart en de negen leden van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn hebben hun eed afgelegd.
Als nieuw raadslid mochten we Emmy Lagast verwelkomen. Zij vervangt Eddy
Goethals na zijn overstap naar de gemeenteraad. Yves Demaecker, Diana Demeulemeester, Walter Demeyere, Els Fockedey, Véronique Kerckhove, Jeannine
Samijn en Ludwig Vanderbeke blijven op post. Tijdens de installatievergadering van 7 januari werd ik door mijn collega’s opnieuw aangeduid als OCMWvoorzitter.
Met deze sterke en complementaire groep zullen we de komende zes jaar
in samenwerking met OCMW-secretaris Inez Goderis en haar deskundige en
gemotiveerde personeelsploeg het sociaal beleid in onze gemeente verder
uitbouwen op maat van iedere Zuienkerkenaar die op ons beroep doet.
Wat we in 2013 niet meer organiseren, zijn de zitdagen in de deelgemeenten.
Deze dienstverlening kende een dalend succes. Isabelle Vanhaecke en Mieke
Matton van onze sociale dienst stellen vast dat cliënten steeds gemakkelijker
de weg vinden naar het gemeentehuis, waar zij elke dag bij hen terecht kunnen.
Graag wil ik nog eens beklemtonen dat je steeds welkom bent bij de sociale
dienst van OCMW Zuienkerke. Mensen die zich moeilijk kunnen verplaatsen,
worden door onze maatschappelijk werkers thuis bezocht. Een telefonische
afspraak kan gemaakt worden via het nummer 050 42 79 98.
In deze katern willen we je informeren over de mogelijkheid van een minimale
levering van aardgas voor mensen die onvoldoende geld hebben om zich
te kunnen verwarmen. We vermelden ook de verhoogde bedragen van het
leefloon. Verder besteden we aandacht aan de gewijzigde reglementering in
verband met het aanrekenen van supplementen bij hospitalisatie en tot slot
geven we de nieuwe aankoopprijs van de dienstencheques mee.
In naam van de raadsleden en het personeel van OCMW Zuienkerke wens
ik jou, je familie en al wie je dierbaar is in het komende jaar 12 maanden in
goede gezondheid, 52 weken zonder stress, 365 dagen geluk, 8.760 uren zonder ruzie, 525.600 minuten met een lach op je gezicht en 31.536.000 seconden
liefde.
Met vriendelijke groeten
Noël Delaere
Voorzitter OCMW Zuienkerke
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Minimale levering via aardgasbudgetmeter
van 01/12/2012 tot 01/03/2013
Personen die in de winterperiode onvoldoende geld hebben om hun budgetmeter
voor aardgas op te laden om zich te kunnen verwarmen, kunnen bij het OCMW een
aanvraag doen om een minimale hoeveelheid aardgas ter beschikking te krijgen.
Als uit het sociaal onderzoek van de sociale dienst van het OCMW blijkt dat U
behoeftig bent, kan men beslissen om in de winterperiode een bepaald bedrag op
uw budgetmeterkaart voor aardgas op te laden.
Afhankelijk van uw financiële situatie kan het OCMW het toegekende bedrag van u
geheel of gedeeltelijk terugvorderen.
Waar en wanneer aanvragen?
U kan een aanvraag indienen bij de sociale dienst van het OCMW Zuienkerke.
Bij uw aanvraag brengt u volgende documenten mee: identiteitskaart,
budgetmeterkaart aardgas, bewijs van uw huidig gezinsinkomen (rekeninguittreksel,
recente loonfiche, ….) en uw (vaste) uitgaven (huur,…).
Meer informatie kan u verkrijgen bij de sociale dienst van het OCMW Zuienkerke,
Kerkstraat 17, 8377 Zuienkerke, tel. 050/42.79.98

Verhoging leefloon vanaf 1 december 2012
Omwille van overschrijding van de spilindex, zijn de bedragen vanaf 01/12/2012 als
volgt:
Categorie 1:
samenwonende persoon =
534,23€/maand
Categorie 2:
alleenstaande persoon =
801,34€/maand
Categorie 3: persoon die samenwoont met een gezin ten last = 1.068,45€/maand
Het leefloon is een minimuminkomen dat kan worden toegekend aan personen die
geen rechten kunnen openen op andere vormen van inkomsten, of aan personen
die beschikken over bestaansmiddelen die lager liggen dan de wettelijk vastgestelde
bedragen.
Om van een leefloon te kunnen genieten moet men voldoen aan een aantal
voorwaarden op vlak van nationaliteit, leeftijd, verblijfplaats, inkomsten, werkbereidheid
en het uitputten van alle rechten op andere inkomsten. De wet bepaalt wie er
gerechtigd is op leefloon en bepaalt tevens de voorwaarden tot toekenning van het
leefloon.
Bij elke aanvraag gebeurt er door de sociale dienst een sociaal- en financieel
onderzoek.
Het bedrag van het leefloon is afhankelijk van de gezinssituatie.
Voor meer informatie kan u contact opnemen met de sociale dienst van het OCMW
Zuienkerke, Kerkstraat 17, 8377 Zuienkerke, tel. 050/42.79.98
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Geen supplementen meer in twee- of
meerpersoonskamers
Vanaf 1 januari 2013 mogen artsen of ziekenhuizen geen supplementen meer
aanrekenen in een twee- of meerpersoonskamer tijdens een hospitalisatie. Dit
geldt zowel voor de kamer- als voor de ereloonsupplementen, zowel voor de
geconventioneerde als voor de niet-geconventioneerde artsen.
In een eenpersoonskamer daarentegen mogen er wel supplementen worden
aangerekend. Dit kan handelen over kamersupplementen, maar ook over
ereloonsupplementen. De omvang van deze supplementen moet te vinden
zijn op het opnameformulier dat elke patiënt bij de start van zijn opname moet
ondertekenen.
Uitzonderingen
Er zijn echter een aantal situaties waarbij in en eenpersoonskamer toch geen
supplementen aangerekend mogen worden. Het gaat hier feitelijk over de
gevallen waarin de patiënt niet echt zelf gekozen heeft voor een verblijf in een
eenpersoonskamer en wel:
• Wanneer de gezondheidstoestand van de patiënt of de technische
voorwaarden van onderzoek, van behandeling of van toezicht, het verblijf in
een eenpersoonskamer vereisen.
• Wanneer het ziekenhuis geen vrije bedden meer heeft in een
meerpersoonskamer en de patiënt dus moet verblijven in een
eenpersoonskamer.
• Wanneer de patiënt opgenomen wordt op een eenheid voor intensieve zorg of
voor spoedgevallenzorg.
• Wanneer de opname een kind betreft dat samen met een begeleidende
ouder in het ziekenhuis verblijft (behalve wanneer de ouder uitdrukkelijk kiest
om in een eenpersoonskamer te verblijven en dit aanvraagt via een apart
document).
Voor meer informatie hierover, kun je terecht bij de mutualiteit.

Nieuwe aankoopprijs dienstencheques
Vanaf 1 januari 2013 kost één dienstencheque 8,50 euro. Deze prijs geldt
voor de eerste 400 dienstencheques van het kalenderjaar. Na fiscale aftrek
kost één dienstencheque uiteindelijk 5,95 euro. De minimumbestelling van 10
dienstencheques blijft van toepassing.
De dienstencheques die besteld werden voor 1 januari 2013, behouden hun
geldigheid en kunnen verder gebruikt worden zonder bijkomende kosten. Deze
cheques zijn geldig tot eind april 2013.
Het gebruik, de terugbetaling of omruiling van een dienstencheque kan enkel
gebeuren tijdens de geldigheidsduur van deze dienstencheque.

Voor meer informatie hierover, kun je terecht op tel. 02/547 54 95 of op de
website www.dienstencheques-rva.be
Verantwoordelijke uitgever: Noël Delaere, Kerkstraat 17, 8377 Zuienkerke

