REGLEMENT

INZAKE HET TOEKENNEN VAN TOELAGEN AAN
DAGCENTRA VOOR MEERDERJARIGE NIET-WERKENDE
PERSONEN MET EEN HANDICAP.- HERVASTSTELLING

Artikel 1
Binnen de perken van de jaarlijks op de stadsbegroting uitgetrokken en goedgekeurde kredieten, verleent het
stadsbestuur een financiële tussenkomst aan dagcentra voor meerderjarige niet-werkende personen met een
handicap, met uitsluiting van deze opgericht door openbare besturen.
Artikel 2
De dagcentra zijn door het Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap erkende
voorzieningen voor personen met een handicap, zoals bedoeld in artikel 3, § 1, categorie 13 van het Koninklijk
Besluit nr. 81 van 10 november 1967.
De dagcentra werken onder het semi-internaatstelsel en richten zich tot meerderjarige gehandicapte personen
die niet kunnen tewerkgesteld worden, ook niet in beschermde werkplaatsen. Zij bieden arbeidsvervangende
activiteiten aan en beogen het onderhouden en het aanleren van diverse vaardigheden volgens ieders
mogelijkheden.
Deze dagcentra moeten minstens één jaar zijn opgericht.
Artikel 3
Voor toepassing van het huidig reglement wordt het werkjaar gelijkgesteld aan het kalenderjaar voorafgaand
aan het kalenderjaar waarin om de toelage wordt gevraagd.
(Voor het dienstjaar 2000 wordt hiervan afgeweken en wordt het werkjaar gelijkgesteld met de periode 1
september 1999 tot en met 31 december 1999, omdat in het voorgaande reglement het werkjaar liep van 1
september van het voorgaande kalenderjaar tot en met 31 augustus van het lopende kalenderjaar = dienstjaar
van aanvraag om toelage).
Om in aanmerking te komen voor een toelage dient de verantwoordelijke van het dagcentrum voor
meerderjarige niet-werkende personen met een handicap een schriftelijke aanvraag in te dienen bij het college
van burgemeester en schepenen van de stad Brugge en dit ten laatste op 1 mei volgende op het afgelopen
werkjaar. Voor het dienstjaar 2000 wordt hierop een uitzondering gemaakt en wordt de schriftelijke aanvraag
ingediend tegen uiterlijk 2 oktober 2000.
Artikel 4
Het dagcentrum dat een toelage aanvraagt moet bij deze aanvraag voegen :
1. Een kopie van de erkenning door het Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een
Handicap als dagcentrum voor meerderjarige niet-werkende personen met een handicap.
2. Samenstelling van het bestuur met naam, voornaam en adres.
3. Een financieel verslag en een jaarverslag van het voorbije werkjaar.
4. Het aanvraagformulier dat wordt bekomen bij de stedelijke dienst maatschappelijke begeleiding met
opgave van de gehandicapte personen en het aantal uren dat zij in het dagcentrum hebben verbleven
gedurende het werkjaar.
Artikel 5
De toelage zal door het college van burgemeester en schepenen worden toegekend op grond van volgende
criteria :
1. Per gehandicapte persoon die in het dagcentrum verblijft en ingeschreven is in de bevolkingsregisters van
Brugge wordt 1 punt per uur van verblijf toegekend.
2. Elk dagcentrum krijgt bovendien een vast aantal punten dat als volgt wordt berekend : het puntenaantal
toegekend (volgens 1.) aan elk dagcentrum wordt getotaliseerd en gedeeld door het getal dat gelijk is aan
het totaal aantal voor toelage in aanmerking komende dagcentra. Het aldus bekomen quotiënt wordt bij het
reeds verworven puntenaantal van ieder dagcentrum gevoegd.
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Artikel 6
Het college van burgemeester en schepenen bepaalt de waarde van het punt door het beschikbare krediet te
delen door het totaal aantal punten verkregen door alle dagcentra die een aanvraag hebben ingediend.
Artikel 7
Aan de door het stadsbestuur aan te wijzen ambtenaren dienen alle gevraagde bescheiden te worden
voorgelegd en alle inlichtingen verstrekt die zij onder ambtsgeheim noodzakelijk achten voor de vervulling van
hun taak. Aanvullende inlichtingen en bewijsstukken dienen op eerste verzoek te worden opgezonden.
Artikel 8
De toelage wordt aan het dagcentrum uitgekeerd door overschrijving naar post- of bankrekening
overeenkomstig de wettelijke bepalingen inzake de gemeentecomptabiliteit.
Artikel 9
Indien blijkt dat onjuiste gegevens zijn verstrekt of indien de voorwaarden van dit besluit niet zijn nageleefd,
kan het college van burgemeester en schepenen de op grond van dit reglement toegekende subsidie geheel of
gedeeltelijk terugvorderen van het betrokken dagcentrum en dit van verdere subsidiëring uitsluiten.
Artikel 10
Het subsidiereglement inzake het toekennen van toelagen aan bezigheidsateliers voor personen met een
handicap vastgesteld bij gemeenteraadsbeslissing van 28.4.1992 wordt opgeheven.
Artikel 11
Dit subsidiereglement is van toepassing vanaf 1 januari 2000.
Vastgesteld in zitting van de gemeenteraad van 25 april 2000.
-----------------------Namens de Gemeenteraad,
de Stadssecretaris,
get. Fernand DEVRIESE

de Burgemeester
get. Patrick MOENAERT

Voor eensluidend uittreksel,
Brugge,
De ambtenaar gemachtigd overeenkomstig de bepalingen van art. 126 van de nieuwe Gemeentewet.

Jean-Marie DEWANDEL
Afdelingschef
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