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GEMEENTERAAD
Zitting van 25 november 2016
Besluit

Samenstelling:
Aanwezig:
de heer Freddy Willockx, raadslid-voorzitter (sp.a); de heer Lieven Dehandschutter, 
burgemeester (N-VA); mevrouw Christel Geerts, schepen (sp.a); de heer Peter Buysrogge, 
schepen (N-VA); mevrouw Sofie Heyrman, schepen (Groen); mevrouw Annemie Charlier, schepen 
(N-VA); de heer Gaspard Van Peteghem, schepen (sp.a); mevrouw Marijke Henne, schepen (N-
VA); de heer Wout De Meester, schepen (Groen); de heer Carl Hanssens, schepen (N-VA); de heer 
Mike Nachtegael, schepen (sp.a); de heer Patric Gorrebeeck, raadslid (CD&V); de heer Marc 
Heynderickx, raadslid (CD&V); de heer Kris Van der Coelden, raadslid (sp.a); de heer Roland 
Pannecoucke, raadslid (Vlaams Belang); de heer Piet De Cock, raadslid (Vlaams Belang); de heer 
Ronny Suy, raadslid (Open Vld); mevrouw Lieve Van Daele, raadslid (CD&V); de heer Julien 
Ghesquière, raadslid (CD&V); mevrouw Ilse Bats, raadslid (sp.a); de heer Bart Foubert, raadslid 
(Groen); mevrouw Anita Dhollander, raadslid (CD&V); mevrouw Veerle De Beule, raadslid (N-VA); 
de heer Hasan Bilici, raadslid (sp.a); de heer Ali Salhi, raadslid (SOS 2012); mevrouw Monique 
Van Hecke, raadslid (CD&V); de heer Maxime Callaert, raadslid (N-VA); de heer Bart De Bruyne, 
raadslid (Groen); mevrouw Femke Pieters, raadslid (Vlaams Belang); de heer Marcel Van Looy, 
raadslid (N-VA); de heer Luk Huys, raadslid (N-VA); de heer Filip Baeyens, raadslid (N-VA); 
mevrouw Kelly Van Elslande, raadslid (N-VA); de heer Jan Snellings, raadslid (Vlaams Belang); 
mevrouw Mia Mortier, raadslid (SOS 2012); de heer Filip Herman, raadslid (N-VA); de heer Johan 
Verhulst, stadssecretaris; de heer Ronan Rotthier, adjunct-stadssecretaris

Afwezig:
de heer Jos De Meyer, raadslid (CD&V); de heer Frans Wymeersch, raadslid (Vlaams Belang); de 
heer Ali Alci, raadslid (sp.a); mevrouw Ine Somers, raadslid (Open Vld); de heer Bart Merckx, 
raadslid (N-VA)

33 2016_GR_00177   - Welzijn: reglement inzake een financiële tussenkomst in het 
individueel vervoer van personen met een handicap: nieuwe 
vaststelling -  

Behandelende cluster - dienst
Welzijn - Ondersteuning welzijn

Bondige toelichting
Het reglement inzake het toekennen van taxicheques aan personen met een handicap, laatst 
gewijzigd door de gemeenteraad in zitting van 21 december 2007, is aan herziening en 
actualisering toe. 
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Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het reglement inzake het toekennen van een financiële 
tussenkomst in het individueel vervoer van personen met een handicap opnieuw vast te stellen.

Juridische grond
Gemeentedecreet, artikel 42 § 3.

Argumentatie
Het reglement inzake het toekennen van taxicheques aan personen met een handicap wordt om 
volgende redenen vervangen door een reglement inzake het toekennen van een financiële 
tussenkomst in het individueel vervoer van personen met een handicap:
- De gebruiker van de (taxi)cheques wordt gedefinieerd; de voorwaarden om in aanmerking te 
komen en de omschrijving van de attesten worden aangepast aan de voorwaarden en attesten 
zoals omschreven door de federale overheidsdienst sociale zekerheid, zonder dat de doelgroep 
wijzigt. Het gaat dus om een actualisering van omschrijvingen, zonder aan de essentie te raken.
- Er is niet langer sprake van taxicheques en taxibedrijven; ook andere vervoersbedrijven 
kunnen in aanmerking komen als vervoerder. De aanleiding tot die wijziging was de vraag van 
een gebruiker om zijn taxicheques te gebruiken voor een verplaatsing met een vervoersdienst 
van de mutualiteit. Voorwaarde is wel dat andere vervoersbedrijven de cheques aanvaarden en 
akkoord gaan met de afhandelingsprocedure. 
- De aanvraagprocedure is gewijzigd door de verhuis van de vroegere stedelijke sociale dienst 
naar het welzijnshuis en de vorming van de cluster welzijn, zodat verwijzingen naar die sociale 
dienst in het reglement voor verwarring zorgen.
- De nominale waarde van de cheques wordt gewijzigd van 2,50 naar 5 EUR. In het vorig 
reglement kon de gebruiker maximaal 50 cheques van 2,50 EUR aanschaffen op jaarbasis; dit 
wordt gewijzigd naar 25 cheques van 5 EUR.

Adviezen
Adviesraad voor personen met een handicap: Gunstig advies.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (36)

Artikel 1
het reglement inzake het toekennen van een financiële tussenkomst in het individueel vervoer 
van personen met een handicap opnieuw vast te stellen.
Een exemplaar van dit reglement wordt als bijlage aan de notulen van deze zitting gehecht.

Bijlagen
Reglement tussenkomst individueel vervoer personen met een handicap.docx



25 november 2016 - 2016_GR_00177 3/3 Grote Markt 1 – 9100 Sint-Niklaas

Gezien en goedgekeurd door de gemeenteraad

Johan Verhulst
algemeen directeur

Freddy Willockx
voorzitter gemeenteraad

 


