
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Persbericht 
 
 
Datum  26 maart 2021 
Kenmerk 21.008 
Onderwerp Gemeente onderzoekt mogelijkheden tot uitbreiden van de financiële 

toelage wegens medische redenen i.f.v. restfractie 
 
Gemeentebestuur Oosterzele wil bekijken of er mogelijkheden zijn om de financiële toelage voor 
het ophalen van de restfractie uit te breiden. 
 
Sinds 1 januari 2018 wordt in Oosterzele de restfractie per gewicht gefactureerd. Momenteel 
kent Gemeente Oosterzele een toelage van 75 euro toe aan inwoners met een 
incontinentieprobleem en aan stomapatiënten. Zij zagen met het invoeren van die nieuwe 
regeling hun factuurbedrag omwille van medische redenen immers sterk oplopen.  
 
Daarnaast wil Gemeente Oosterzele nu ook de mogelijkheden onderzoeken om eenzelfde toelage 
toe te kennen aan inwoners die sondevoeding nodig hebben en thuisdialyse ondergaan. Deze 
mensen worden immers geconfronteerd met een dagelijkse dag- of nachtbehandeling waarbij 
veel materiaal nodig is om de behandeling te ondergaan. Voor deze inwoners stemt de 
hoeveelheid restafval per week ongeveer overeen met drie à vier afvalzakken.  
 
Inwoners die in aanmerking komen voor de toelage, laten hun aanvraag bekrachtigen door hun 
arts/specialist. De Gemeente betaalt de jaarlijkse toelage van 75 euro via een rechtstreekse 
afrekening aan Ilva; er wordt dus niet rechtstreeks aan de betrokkene betaald. 
 
Oosterzele is een sociale gemeente en wil de kwetsbare inwoners niet uit het oog verliezen. Het 
bestuur vindt het belangrijk de zelfredzaamheid van alle inwoners te bevorderen. 
 
 
Het gewijzigde reglement en modaliteiten zullen op een eerstvolgende gemeenteraad ter 
goedkeuring gebracht worden. Het huidige aanvraagformulier is te vinden via 
www.oosterzele.be/toelagediftar.html.  
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