UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD
Zitting van 22 december 2016
VÏaams-Brabant Aanwezig: MM. P. Reekmans, burgemeester- voorzitter;
Arrondissement Leuven
K. Vanwinkelen, M. Mertens, H. Holsbeeks, N. Ons, schepenen;
GEMEENTE
G. Holsbeek, M. Saelrnaekers, L. Steenwegen, G. Arnauts, W. Vanderskken,
H. Amauts, H. Hendrickx, Y. Sterkendries, S. Vandermeulen, T. Peeters,
B. Bogaerts en B. Coeckelberghs, raadsleden;
3380 G L A B B E E K
K. Wauters, gemeentesecretaris
De gemeenteraad:
Provincie

Aanvullende gemeentelijke aanpassingspremie voor woningen.
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op het feit dat de vergrijzing toeneemt;
Overwegende dat het blijven wonen in de eigen woning moeilijker kan worden door
praktische problemen aan de woning;
Gelet op het feit dat door een aantal kleine ingrepen, zoals het plaatsen van een douchestoel
of een verhoogde toiletbril het dagelijkse leven van de senioren aanzienlijk makkelijker kan
maken en verblijf in eigen woning kan verlengen;
Overwegende dat gezinnen kunnen ondersteund worden om de privéwoning aan te passen
door middel van een gemeentelijke aanpassingspremie;
Met 16 stemmen voor
Besluit:
Artikel 1: Het gemeentelijk reglement voor de toekenning van een premie bij het plaatsen van
een inloopdouche met douchestoel enlof plaatsen van een verhoogd toilet (met handgrepen),
goed te keuren. De voorwaarden om recht te verkrijgen op deze premie zijn:
de eigenaar of huurder (mits akkoord van de eigenaar) van de woning is minstens 65 jaar en
behaald minimaal 30 punten op de Bel-schaal. Voor inwonende personen met een beperking
van minstens 66% gehandicapt is er geen leeftijdsgrens.
het netto- belastbaar inkomen, 3 jaar voor de aanvraag, mag niet hoger zijn:
voor samenwonenden en gehuwden dan 34.951,00€
voor alleenstaanden dan 23.302,00E
voor alleenstaanden met een handicap van minstens 66% dan 25.254.00E
Enkel volgende aanpassingen komen in aanmerking:
vervangen van het bad door een inloopdouche en het aanpassen van een douche door
plaatsing van een douchestoel
plaatsen van een verhoogd toilet met handgrepen
De premie bedraagt 50% van de gemaakte investering (BTW in) met een max. van 250€.
U vraagt de premie aan door onder gesloten enveloppe met vermelding “aanvraag
gemeentelijke aanpassingspremie voor woningen” volgende documenten te bezorgen aan het
gemeentebestuur
een kopie van de gedetailleerde facturen, niet ouder dan 1 jaar, van de
werkzaamheden waarvoor u een premie aanvraagt
een kopie van het aanslagbiljet van dc personenbelasting van het inkomstenjaar van
drie jaar geleden waarop uw gezamenlijk belastbaar inkomen en, als u getrouwd bent of
feitelijk samenwoont, dat van uw partner staat.
Art. 2: Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van dit
reglement.
Aldus vastgesteld in bovenvermelde zitting.
Namens de raad.
De secretaris i.o.,
De voorzitter,
(Get.) K. Wauters
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De s cretaris .0.
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