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Verontschuldigd Lore Michiels, Voorzitter

Gunter De Ryck, Raadslid

Afwezig

DE GEMEENTERAAD

Reglement pedicuredienst van dienstencentrum De Cirkel.

Feiten en context
Overwegende dat dienstencentrum De Cirkel al jarenlang een ruim dienstverleningsaanbod heeft naar senioren en 
kwetsbare inwoners uit Herk-de-Stad;
Overwegende dat er sinds januari 2004 een pedicuredienst in het dienstencentrum wordt aangeboden waarbij er 
gewerkt wordt aan een lage vergoeding van 11,00  euro/beurt die niet in verhouding staat tot de gemiddelde 
kostprijs van 30,00 euro die door zelfstandige pedicures wordt aangerekend;
Overwegende dat de huidige manier van werken naar de toekomst niet langer realiseerbaar is;

Inhoudelijke motivering
Overwegende het voorstel om de pedicuredienst grondig te hervormen:
-          gebruikers kunnen terecht bij meerdere zelfstandige pedicures in Herk-de-Stad
-          er wordt voorzien in een terugbetaling
-          de dienst wordt enkel nog aangeboden aan inwoners met een beperkte zelfredzaamheid en die behoren tot 
een specifieke doelgroep (= dezelfde als voorzien in het reglement van de klusjesdienst)
 Overwegende dat drie pedicures, gehuisvest in de deelgemeenten Herk-de-Stad, Schakkebroek en 
Berbroek,  bereid zijn om volgens deze nieuwe regeling te werken;
Overwegende het voorstel om te voorzien in een tegemoetkoming van 10,00 euro/beurt met een maximum van 
40,00 euro/jaar (4 beurten);
Overwegende het voorstel waarbij de gebruiker het door de zelfstandige pedicure gevraagde tarief verminderd met 
de tegemoetkoming van 10,00 euro  betaalt;
Overwegende het voorstel om  een terugbetalingssysteem te voorzien waarbij de tegemoetkoming na voorleggen 
van een factuur met in bijlage de gepersonaliseerde kaarten van de gebruiker, wordt gestort op de rekening van de 
behandelende pedicure;
 
Overwegende dat op basis van het huidige reglement circa 53 gebruikers bereikt worden waarvan: 22 met WIGW-
statuut, 1 gehandicaptenstatuut en 30 zonder statuut;
Overwegende dat met de nieuwe regeling een grotere groep van gebruikers kan bereikt worden;
 
Overwegende om te voorzien in een overgangsperiode van minstens één maand om de bestaande klanten te 
informeren;
 
Overwegende het positieve advies van de Welzijnsraad;
 
Overwegende het voorstel van nieuw reglement:
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Reglement pedicuredienst dienstencentrum De Cirkel 

Artikel 1.   Doel 
Voorzien in een laagdrempelige pedicuredienst voor Herkse inwoners met een beperkte zelfredzaam die behoren 
tot een specifieke doelgroep.
Artikel 2. Doelgroepen
Om gebruik te kunnen maken van de pedicuredienst moet je aan volgende voorwaarden voldoen:
2.1. Je bent gedomicilieerd in Herk-de-Stad
EN
2.2. Je hebt een beperkte zelfredzaamheid (omwille van ziekte en/of beperkte fysische en/of psychische 
mogelijkheden) en je behoort tot één van de volgende doelgroepen:
Doelgroep 1:  inwoners die leefloon of financiële steun ontvangen van het OCMW
Doelgroep 2:  inwoners die in budgetbeheer zijn bij het OCMW
Doelgroep 3: inwoners die het WIGW- statuut bij de mutualiteit bezitten
Doelgroep 4: inwoners die beschikken over een attest van de FOD Sociale Zekerheid (vermindering van de 
zelfredzaamheid van minstens 9 punten of een vermindering van het verdienvermogen tot een derde of minder)
Doelgroep 5:  inwoners vanaf 65 jaar met een beperkt maandinkomen:

• Netto maandinkomen van ten hoogste 1400,00 euro voor een alleenstaande
• netto maandinkomen van ten hoogste 1600,00 voor een gezin;

Voor de doelgroepen is er een voorafgaand financieel en sociaal onderzoek door het OCMW noodzakelijk;
 
Artikel 3. Praktische regelingen

• De pedicuredienst wordt uitgevoerd door een deskundige zelfstandige pedicure gehuisvest in Herk-de-Stad 
die over de nodige diploma’s beschikt;

• In het dienstencentrum wordt een intakegesprek gehouden met de toekomstige gebruiker waarbij een 
gebruikersfiche wordt ingevuld met:

-      de contactgegevens van de gebruiker
-      de gebruiker dient aan te tonen dat hij/zij tot één van de doelgroepen behoort
-      de gebruiker toestemming geeft aan het OCMW om indien nodig een voorafgaand sociaal en financieel 
onderzoek uit te voeren
 
Artikel 4. Tegemoetkoming
§1. Er wordt een tegemoetkoming van 10 euro per beurt voorzien met een maximum van 40 euro per jaar (= 4 
beurten)
§2. De gebruiker betaalt het door de zelfstandige pedicure gevraagde tarief verminderd met de tegemoetkoming. De 
pedicures bezorgen driemaandelijks een factuur met in bijlage de afgestempelde en gepersonaliseerde kaarten 
waarmee de gebruiker de tegemoetkoming gekregen heeft, aan de financiële dienst van de gemeente

Wettelijke motivering
Gelet op het woonzorgdecreet van 15 februari 2019 waarin onder meer wordt gesteld dat een dienstencentrum 
buurthulp aanbiedt en/of ondersteunt; 
Gelet op het feit dat deze dienst voetverzorging kadert in de buurtgerichte zorg die door het decreet wordt verplicht;
Gelet op de princiepsbeslissing van het schepencollege van 9 juni 2021;
Gelet op de beslissing van het schepencollege van 2 december 2003 waarin het huidige reglement werd 
goedgekeurd;
 

Financiële impact
Overwegende dat in het huidige systeem de gemeente voorziet in een beperkte tegemoetkoming van 3,00 euro 
voor gebruikers met OMNIO - statuut en van 1,00 euro voor gebruikers met het gehandicaptenstatuut;
Overwegende dat de in 2017, 2018 en 2019 gemiddeld 361,00 euro aan tegemoetkomingen is uitbetaald;
Overwegende dat à rato van een tegemoetkoming van 10,00 euro/beurt (40,00 euro/jaar) de kosten geraamd 
worden op zo’n 2000,00 euro per jaar;
Overwegende dat in overleg met de financiële directeur wordt voorzien in een driemaandelijkse terugbetaling na 
voorleggen van een factuur met het verschuldigde bedrag door de pedicures;
Overwegende het voorstel om het voorziene krediet van 1.000,00 euro onder artikelnummer GBB 0951-00 6139999 
structureel te verhogen naar 2000,00 euro;
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Stemming:
Met 18 stemmen voor (Bert Moyaers, Mark Vanleeuw, Marijke Berden, Gert Vandersmissen, Guido Ector, Bart 
Gruyters, Noel Vandenrijt, Lo Guypen, Sofie De Waele, Jimmy Graulus, Toon Durwael, Karel Lavigne, Evi 
Appeltans, Merja Stiers, Wim Hayen, Tim Raskin, Ludo Knaepen, Erik Evens), 4 onthoudingen (Karolien 
Grosemans, Danny Jamers, Johny Franssen, Michel Laenen)

Beslissing:

Artikel 1. 
§1. In te stemmen met een tegemoetkoming van 10 euro per beurt en een maximum van 40 euro per jaar;
§2. In te stemmen met een terugbetalingssysteem waarbij de tegemoetkoming na voorleggen van een factuur, wordt 
gestort op de rekening van de behandelende pedicure;
 
Artikel 2.
Het reglement pedicuredienst dienstencentrum De Cirkel goed te keuren;
Reglement pedicuredienst dienstencentrum De Cirkel 

Artikel 1.   Doel 
Voorzien in een laagdrempelige pedicuredienst voor Herkse inwoners met een beperkte zelfredzaamheid die 
behoren tot een specifieke doelgroep.
Artikel 2. Doelgroepen
Om gebruik te kunnen maken van de pedicuredienst moet je aan volgende voorwaarden voldoen:
2.1. Je bent gedomicilieerd in Herk-de-Stad
EN
2.2. Je hebt een beperkte zelfredzaamheid (omwille van ziekte en/of beperkte fysische en/of psychische 
mogelijkheden) en je behoort tot één van de volgende doelgroepen:
Doelgroep 1:  inwoners die leefloon of financiële steun ontvangen van het OCMW
Doelgroep 2:  inwoners die in budgetbeheer zijn bij het OCMW
Doelgroep 3: inwoners die het WIGW- statuut bij de mutualiteit bezitten
Doelgroep 4: inwoners die beschikken over een attest van de FOD Sociale Zekerheid (vermindering van de 
zelfredzaamheid van minstens 9 punten of een vermindering van het verdienvermogen tot een derde of minder)
Doelgroep 5:  inwoners vanaf 65 jaar met een beperkt maandinkomen:

• Netto maandinkomen van ten hoogste 1400,00 euro voor een alleenstaande
• netto maandinkomen van ten hoogste 1600,00 voor een gezin;

Voor de doelgroepen is er een voorafgaand financieel en sociaal onderzoek door het OCMW noodzakelijk;
 
Artikel 3. Praktische regelingen

• De pedicuredienst wordt uitgevoerd door een deskundige zelfstandige pedicure gehuisvest in Herk-de-Stad 
die over de nodige diploma’s beschikt;

• In het dienstencentrum wordt een intakegesprek gehouden met de toekomstige gebruiker waarbij een 
gebruikersfiche wordt ingevuld met:

-      de contactgegevens van de gebruiker
-      de gebruiker dient aan te tonen dat hij/zij tot één van de doelgroepen behoort
-      de gebruiker toestemming geeft aan het OCMW om indien nodig een voorafgaand sociaal en financieel 
onderzoek uit te voeren
 
Artikel 4. Tegemoetkoming
§1. Er wordt een tegemoetkoming van 10 euro per beurt voorzien met een maximum van 40 euro per jaar (= 4 
beurten)
§2. De gebruiker betaalt het door de zelfstandige pedicure gevraagde tarief verminderd met de tegemoetkoming. De 
pedicures bezorgen driemaandelijks een factuur met in bijlage de afgestempelde en gepersonaliseerde kaarten 
waarmee de gebruiker de tegemoetkoming gekregen heeft, aan de financiële dienst van de gemeente.
Artikel 3.
Dit reglement gaat in voege vanaf 1 november 2021 en vervangt vanaf dan het bestaande reglement van 2 
december 2003;
Artikel 4.
Onderhavig raadsbesluit in toepassing van artikel 286 tot en met 288 en artikel 330 van het decreet lokaal bestuur 
van 22 december 2017 en latere wijzigingen, mee te delen aan de Heer provinciegouverneur, terwijl een afschrift 
van deze beslissing ter kennisgeving en uitvoering overgemaakt wordt aan het dienstencentrum De Cirkel.
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NAMENS DE GEMEENTERAAD:
In opdracht:

Nathalie Creten
W.g. Algemeen Directeur

Toon Durwael
W.g. Plaatsvervangend Voorzitter

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT: Herk-de-Stad, 13 september 2021
In opdracht:

Nathalie Creten
Algemeen Directeur

Toon Durwael
Plaatsvervangend Voorzitter

#$ondertekening1$#

#$stempel$#

#$ondertekening2$#
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