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GEMEENTE SCHILDE 
 
UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD 
 
Vergadering van de gemeenteraad d.d. 16/06/2014 
 
Aanwezig: 
S. Rubberecht voorzitter
D. Bauwens,  burgemeester
S. Dietvorst, P. Mendonck, L. Struyf, K. Krekels, A. Fierens, L. Scholiers,  schepenen
D. Mariën, Y. Avontroodt, M. Dillen, O. Verhulst, M. Van Alphen, W. Van Kets, J. 
Verschueren, K. Droessaert, A. Van Oekelen, P. Gielen, H. Bellens, G. Van Acker, V. Van 
Genechten, L. Cuppens, S. Callens, A. Laforce-Vergote, S. Van den Heuvel, P. Lievens, 
 raadsleden
T. Vervisch,  secretaris
 
 

  
 
Punt nummer:  7 
 
Onderwerp :  Financiële zaken – Aanpassing reglement algemene ristorno voor grote 

gezinnen en mindervaliden. Goedkeuring 
 
In openbare vergadering 
 
De gemeenteraad, 
 
Gelet op artikel 43 §2, 2° van het gemeentedecreet; 
Gelet op onderhandelingen tussen het gemeentebestuur van Schilde en het OCMW van 
Schilde m.b.t. de overdracht van tegemoetkomingen aan mindervaliden van de gemeente 
naar het OCMW; 
Overwegende dat uit overleg m.b.t. deze toelagen gebleken is dat het wenselijk is om de 
lokale tegemoetkomingen aan mindervaliden zoveel als mogelijk te centraliseren bij het 
OCMW-bestuur en de OCMW–diensten, die veel beter geplaatst zijn om deze specifieke 
sociale toelagen toe te kennen; 
Gelet op het feit dat het daarom noodzakelijk is om het bestaande gemeentelijke reglement 
op de “Algemene ristorno aan grote gezinnen en gehandicapten” aan te passen; 
Gelet op het feit dat, d.m.v. een aanpassing van de ramingen, het bijhorende budget dat 
geraamd wordt op 24.000 euro per jaar, verschoven werd naar de gemeentelijke 
werkingstoelage aan het OCMW, zodat deze overdracht geen negatieve invloed heeft op de 
budgetten van het OCMW; 
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BESLUIT 
 
Met 13 stemmen, bij 10 onthoudingen van dhr. D. Mariën, mevr. Y Avontroodt, dhr. O. 
Verhulst, dhr. J. Verschueren, dhr. K. Droessaert, mevr. V. Van Genechten, mevr. L 
Cuppens, dhr. S. Callens, mevr. M. Dillen en dhr. W. Van Kets 
Artikel 1. De gemeenteraadsbeslissing van 19 november 2001 houdende goedkeuring van 
de algemene ristorno voor grote gezinnen en gehandicapten wordt ingetrokken. 
Art. 2. De gemeenteraad keurt onderstaand reglement “Algemene ristorno voor grote 
gezinnen” goed: 
 
REGLEMENT ALGEMENE RISTORNO VOOR GROTE GEZINNEN 
Artikel 1. Tarieven 
Situatie              Tarief per jaar 
Gezin met 3 kinderen ten laste (*)                     80 EUR 
Gezin met 4 kinderen ten laste (*)                   130 EUR 
Gezin met 5 en meer kinderen ten laste(*)                   200 EUR 
(*) Kind ten laste = recht op gezinsvergoeding Bewijs: verklaring op eer 
Art. 2. Voor elk kind dat in de loop van het jaar ten laste van het gezin komt, gaat de 
desbetreffende ristorno in vanaf 1 januari van het lopende jaar. Voor elk kind dat in de loop 
van het jaar ophoudt ten laste van het gezin te zijn, valt de desbetreffende ristorno pas weg 
vanaf het volgende jaar. 
Art. 3. De ristorno wordt niet ambtshalve toegekend maar moet aangevraagd worden door 
middel van een aanvraagformulier. Het college van burgemeester en schepenen zal jaarlijks 
de modaliteiten (formulieren, bewijsstukken, aanvraagperiode, e.d.) voor het aanvragen van 
deze ristorno vaststellen. 
Art. 4. Indien wordt vastgesteld dat een gezin op bedrieglijke wijze een ristorno of een 
gedeelte ervan geniet waarop het niet gerechtigd is volgens de bepalingen van dit reglement, 
wordt de maatregel van ambtswege voor dit gezin ingetrokken en dienen ten onrechte 
genoten ristorno’s terugbetaald te worden. 
Art. 5. Het reglement treedt in werking met ingang van het dienstjaar 2014. 
 
 
 
Gedaan te Schilde in vergadering datum als boven. 
 
In opdracht: 
 
(get.) T. Vervisch (get.) S. Rubberecht 
secretaris, voorzitter, 
 
VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT: 
 
In opdracht van de voorzitter van de gemeenteraad (Art. 183 bis gemeentedecreet): 
 
 
 
 
Tine Vervisch Dirk Bauwens 
gemeentesecretaris burgemeester 


