OCMW ZUIENKERKE
Beste inwoner
Samen met een aantal thuiszorgorganisaties en lokale besturen hebben de
gemeente en het OCMW van Zuienkerke in juli een overeenkomst gesloten
met Zeecentrum “De Branding”. Op basis van dit akkoord subsidieert het RIZIV (Rijksdienst voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering) diverse vormen van zorg
aan hulpbehoevende senioren en personen met dementie met de bedoeling
om hun opname in een rustoord te vermijden of uit te stellen. De verschillende
mogelijkheden van zorg op maat in De Branding worden beschreven in deze
bijlage.
De federale regering verleent onder bepaalde voorwaarden een toelage in
de kosten voor huisbrandolie, verwarmingspetroleum en bulkpropaangas. De
toekenning van die toelage is een opdracht voor het OCMW. In deze katern
zetten we graag uiteen wie hiervoor in aanmerking komt en op welke manier
je de verwarmingstoelage kunt aanvragen.
Door de stijgende prijzen voor brandstof en ingrediënten was het voor onze
traiteur niet meer haalbaar om tegen het vroegere tarief maaltijden aan huis
te brengen. Om onze cliënten dagschotels van goede kwaliteit en in ruime porties te kunnen blijven aanbieden, besliste de Raad voor Maatschappelijk Welzijn om vanaf 1 oktober de prijs te verhogen naar 6,50 euro per maaltijd. Deze
prijsaanpassing vind je verder in de katern samen met de nieuwe bedragen
van het leefloon, die vanaf 1 september geïndexeerd werden.
Graag vestig ik ook je aandacht op de sociale tegemoetkoming in de vorm
van gratis huisvuilzakken, die we vorig jaar voor een aantal doelgroepen invoerden. Voor meer uitleg over de voorwaarden voor deze tegemoetkoming
en om hiervoor een aanvraag in te dienen, ben je steeds welkom bij onze sociale dienst.
Tot slot wil ik nog meegeven dat 2010 het Europese jaar is van de Strijd tegen Armoede en Sociale Uitsluiting. Naar aanleiding hiervan organiseren de
federale minister voor maatschappelijke integratie en de verenigde OCMW’s
in oktober een campagne met als slogan “Samen tegen armoede. Ik ook”.
Het is de bedoeling om armoede bespreekbaar te maken en vooroordelen te
weerleggen. De campagne wil ook de belangrijke preventieve en curatieve rol
van het OCMW in de kijker plaatsen. Want het OCMW staat klaar om mensen
in moeilijkheden te helpen en biedt veel meer dan alleen financiële hulp. Met
juridische en maatschappelijke begeleiding, administratieve hulp en thuiszorg
ondersteunt het OCMW iedereen die het tijdelijk of langdurig moeilijk heeft.
Met vriendelijke groeten
Noël Delaere
Voorzitter OCMW Zuienkerke
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Zorg op maat in De Branding
Zeecentrum De Branding pakt uit met diverse vormen van periodieke en tijdelijke opvang voor 60-plussers. Doelstelling is ouderen zo lang mogelijk volledig of gedeeltelijk
thuis te laten verblijven. Een kort overzicht van het nieuwe aanbod:
- Crisisopvang: deze opvang is gericht naar hulpbehoevende of dementerende ouderen die omwille van ziekenhuisopname, overlijden, ziekte, … van de verzorgende
partner plots tijdelijk niet thuis kunnen verblijven. Het gaat dan om een tijdelijke opvang in crisissituatie.
- Therapiedagen: de zorgvrager komt met de thuishulp 1 dag per week naar het centrum en krijgt van de thuisverzorgende een relaxatiebad of douche. Ook de kinesitherapie kan (door de eigen kinesitherapeut of die van het centrum) in bad worden
gegeven. Verder kan er gewerkt worden rond ADL (bv terug zelfstandig leren eten
en drinken), revalidatie van de fijne motoriek, gebruik van apparatuur in de kinezaal,
ergotherapie of animatie. Dit alles samen met de verzorgende uit de thuiszorg. Ondertussen kan de mantelzorger er eventjes tussen uit.
- De opvang van palliatieve long-term-patiënten: om de familie in moeilijke periodes
even te ontlasten, vangt het centrum ook palliatieve long-term-patiënten op. Het gaat
om mensen die de diagnose kregen dat ze terminaal ziek zijn, maar wel nog meerdere
maanden te leven hebben. Zij zitten in het eindstadium van een slepende aandoening als MS, ouderdomskanker, enz.
- Opvang van kankerpatiënten na chemokuur of andere behandeling: na een chemobehandeling voelen patiënten zich vaak te ziek om alleen te blijven. De opvang
kan variëren volgens noodzaak en kan dus zeer kort of erg lang zijn. Naast verzorging
en verpleging, wordt ook psychosociale ondersteuning aangeboden.
- Revaliderend kortverblijf: hierbij richt het centrum zich tot ziekenhuisverlaters die moeten herstellen en revalideren na een CVA, een operatieve ingreep, een hersenletsel,
enz. Omdat ze nog onvoldoende zelfredzaam zijn, kunnen ze nog niet onmiddellijk terug naar huis. De bedoeling is om via intensieve begeleiding en revalidatie snel terug
naar huis te kunnen.
- Week- en weekendopvang: deze opvang is voor hulpbehoevende ouderen die in
de week onvoldoende mantelzorg kunnen krijgen, maar in de weekends wel naar huis
kunnen omdat de mantel- en thuiszorg dan wel geregeld is. Het kan ook andersom. In
de week blijft de zorgvrager thuis en in het weekend verblijft hij in het centrum om de
mantelzorger de nodige rust te gunnen.
- Nachtopvang: dit is voor hulpbehoevende ouderen die overdag voldoende thuis- en
mantelzorg hebben, maar ’s nachts hier niet voldoende beroep op kunnen doen. Ook
personen met beginnende dementie die ’s nachts onrustig zijn en hun partner teveel
vermoeien, kunnen op deze opvang beroep doen. Na een goede nachtrust kan de
partner het overdag weer overnemen.
Bij de meeste opvangmogelijkheden kan de thuisverpleging in de mate van het mogelijke verder in de organisatie.
Voor prijzen en meer info, kan u contact opnemen met Mevr. Inge Deschepper van de
sociale dienst van het centrum. U kan haar bellen op het tel. 050 43 30 00.
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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
€ 15.364,99, verhoogd met € 2.844,47 per persoon ten laste.
Categorie 2: uw jaarlijks bruto belastbaar gezinsinkomen is niet hoger dan
€15.364,99, verhoogd met € 2.844,47 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 uw verwarmingsfactuur 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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ADDENDUM brochure OCMW Zuienkerke (september 2010)
Hieronder een wijziging van de OCMW -brochure die u in het najaar 2009 ontvangen
hebt.
Pag. 9:
Dienst Thuisbezorgde Maaltijden:
De prijs voor een maaltijd (hoofdgerecht + soep) wordt vanaf 1 oktober 2010 opgetrokken van 6 euro/maaltijd naar 6,5 euro/maaltijd.
Pag. 15:
Recht op maatschappelijke integratie:
Indexering leefloon vanaf 1 september 2010.
Categorie 1: samenwonende persoon = 493,54 euro/maand
Categorie 2: alleenstaande persoon = 740,32 euro/maand
Categorie 3: persoon die samenwoont met een gezin ten laste = 987,09 euro/maand

Sociale tegemoetkoming in de vorm van gratis huisvuilzakken
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.
Binnen het jaar na geboorte van een kind en indien men behoort tot één van deze
categorieën krijgt men nog een extra gratis pak vuilniszakken.
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.
Voor een extra gratis pak vuilniszakken omwille van de geboorte van een kind, brengt
u een kopie van een uittreksel uit de geboorteakte mee.
U kan een aanvraag indienen bij de sociale dienst van het OCMW Zuienkerke, Kerkstraat 17, 8377 Zuienkerke, tel. 050/42.79.98
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