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1. welkom
De voorzitter verwelkomt de leden.
2. goedkeuring verslag van 26 april 2016
De voorzitter overloopt het verslag die vervolgens unaniem wordt goedgekeurd.
3. sociale zekerheid – Karin De Moor
Karin De Moor, maatschappelijk assistent van de FOD Sociale Zekerheid van de sociale
dienst Personen met een Handicap komt ons een woordje uitleg geven over de
tegemoetkomingen.
Er zijn drie soorten tegemoetkomingen aan de dienst Personen met een Handicap:
- Inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT)
- Integratietegemoetkoming (IT) en
- Tegemoetkoming voor Hulp aan Bejaarden.
Om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming of een andere sociale
ondersteuning, moet je handicap eerst door de dienst erkend worden.
Hierbij gaan ze ook na of je voldoet aan een aantal andere voorwaarden o.a. naar
leeftijd, nationaliteit, verblijf, gezinscategorie en inkomsten.
Voor een tegemoetkoming houden ze o.a. rekening met je inkomsten, deze mogen niet
hoger liggen dan een bepaalde grens.
Je kan bij de dienst Personen met een handicap terecht voor de erkenning van je
handicap. Je krijgt dan een attest waarmee je onder bepaalde voorwaarden recht hebt op
sociale voordelen bij de dienst voor personen met een handicap en/of bij andere
instanties.
Als je handicap erkend is door de dienst en je voldoet aan een aantal voorwaarden, dan
krijg je een tegemoetkoming.

- Ben je tussen de 21 jaar en de 65 jaar oud en kan je door je handicap niet gaan
werken? Of werk je wel, maar is je verdienvermogen beperkt tot 1/3 van wat een
gezond persoon op de algemene arbeidsmarkt kan verdienen? Dan heb je misschien
recht op een inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT).
- Ben je tussen de 21 jaar en de 65 jaar oud en ondervind je moeilijkheden bij het
uitvoeren van dagelijkse activiteiten zoals koken, eten, wassen, poetsen, m.a.w. heeft je
handicap een invloed op je zelfredzaamheid? Dan heb je misschien wel recht op een
integratietegemoetkoming (IT).
- Ben je 65 jaar of ouder en ondervind je moeilijkheden bij het uitvoeren van dagelijkse
activiteiten zoals koken, eten, wassen, poetsen, …m.a.w. heeft je handicap invloed op je
zelfredzaamheid? Dan heb je misschien wel recht op een tegemoetkoming voor hulp aan
bejaarden (THAB).
Je krijgt de tegemoetkoming maandelijks uitbetaald op je rekening.
Let wel op: dit is niet hetzelfde als een invaliditeitsuitkering. Een invaliditeitsuitkering
wordt toegekend door het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering in het
geval van arbeidsongeschiktheid.
Het is ook niet hetzelfde als de uitkering die je krijgt als je een handicap hebt als gevolg
van een beroepsziekte of arbeidsongeval.
Indien je een erkenning van je handicap krijgt, dan kan je met het attest onder bepaalde
voorwaarden recht hebben op sociale en fiscale voordelen o.a. sociaal tarief gas en
elektriciteit, vrijstelling op afvalwaterheffing, verhoogde tussenkomst gezondheidszorg,
sociale maximumfactuur, chronische zieken, vermindering personenbelastingen als
onroerende voorheffing, sociaal telefoontarief, sociale huisvesting, vrijstelling van
taksen op autovoertuigen (verkeersbelastingen, als 6% btw bij aankoop van een
voertuig).
Parkeerkaart en verminderingskaart openbaar vervoer wordt afgeleverd aan personen
die omwille van hun handicap ernstige moeilijkheden hebben om zich te verplaatsen.
Sedert 1/07/2016 zijn de aanvragen via de online applicatie My Handicap persoonlijker,
eenvoudiger en sneller geworden.
De burger kan zelf zijn aanvraag registeren en gegevens beheren met behulp van een
kaartlezer, identiteitskaart en pincode of beroep doen op het Sociaal Huis, ziekenfonds
of gemeente …
Vanaf 1/01/2017 wordt de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden een onderdeel van
de Vlaamse Sociale Bescherming. De tegemoetkoming kan dus niet meer aangevraagd
worden bij de Federale Overheid, maar is het aanspreekpunt de Vlaamse Overheid.
Opnieuw kan u zich wenden tot het Sociaal Huis, ziekenfonds of gemeente … u moet
dan ook aangesloten zijn bij een zorgkas om de tegemoetkoming te krijgen.
4. verkeersveiligheidsplan voor de stad Zottegem door Jimmy Beque
(mobiliteitsambtenaar)
Jimmy geeft ons een woordje uitleg over het mobiliteitsplan in Zottegem vanaf 1 januari
2017.
Gewestwegen (worden beheerd door het Agentschap Wegen en Verkeer – kortweg
AWV).
Sinds 1 januari 2017 is op alle gewestwegen de snelheid van 70km/uur van toepassing
tenzij anders aangegeven. Voor Zottegem blijft de snelheid op de N42 90km/u, alle

andere gewestwegen zijn 70km/u, tenzij anders aangegeven, zoals bv.
schoolomgevingen (zone 30).
Deze regel is van kracht en wordt gesanctioneerd.
Gemeentewegen (worden beheerd door de Stad Zottegem).
In de loop van 2017 zal het zonaal snelheidsplan op het hele grondgebied van Zottegem
in werking treden.
Op het hele grondgebied van Zottegem zullen maar 3 snelheidszones meer gelden, naast
de bovenstaande (gewestwegen):
- zone 20: (woon)erven – blauwe borden, zoals de stadskern (zwakke weggebruiker
heeft voorrang)
- zone 30: schoolomgevingen en straten rond het centrum
- zone 50: op alle andere gemeentewegen (ook in alle deelgemeenten)
De nieuwe snelheden zullen worden aangekondigd aan de gemeentegrenzen met gele
overzichtsborden cf. Brakel en Lierde.
Er is nog geen rekening gehouden met de sluipwegen.
Verder zullen er overal zonale borden worden geplaatst die de aan te houden snelheden
zullen aangeven bij het begin en aan het einde van een zone.
Dit zonaal snelheidsplan werd principieel al goedgekeurd, maar is nog niet in voege.
Zoals gezegd gaat het om een intensief werk, in eigen beheer, met eigen mensen en een
aanzienlijk budget. Maar ze zijn er volop mee bezig en het zal zeker dit jaar nog
ingevoerd worden. Jimmy is alleen wat voorzichtig om deadlines te noemen.
5. centrumraad Lokaal Dienstencentrum door Saskia De Smet
Saskia De Smet laat zich verontschuldigen. De activiteitenkalender van het Lokaal
Dienstencentrum wordt aan de aanwezige leden uitgedeeld.
Het LDC beschikt over meerdere zalen die gratis kunnen gebruikt worden.
De tarieven van onze plaatselijke ontmoetingscentra vallen ook goed mee.
6. seniorenfeest – maandag 24/10/2016 – verdere afspraken
Helpende handen zijn altijd welkom. Met Eveline Cannoot en Garry Hagger beloofd het
een spetterende namiddag te worden.
Het volgend seniorenfeest ligt vast op maandag 16/10/2017.
7. allerlei
Interactieve studiedag ‘samen bouwen aan de ideale zorg’ in het LDC op 1/12/2016.
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