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Onderwerp:

Vaststellen reglement betreffende de tussenkomst voor eerste leeftijdsmelk vanaf
01.10.2021.

De raad, in openbare zitting,
MOTIVERING
Aanleiding en context
Het Huis van het Kind wil de nodige ondersteuning geven aan gezinnen die het financieel moeilijk hebben
door en financiële tussenkomst te verlenen bij het aankopen van flesvoeding tot de baby 6 maanden oud is.
Indien nodig kan dit verleng worden tot de baby 1 jaar is. Het reglement gaat in vanaf 01.10.2021.
Juridische grond


Decreet Lokaal Bestuur, inzonderheid artikel 77;

Argumentatie en advies
Huis van het Kind Lendelede vindt het belangrijk dat baby’s de noodzakelijke voeding krijgen. Borstvoeding
is de beste keuze voor de baby. Indien borstvoeding om een of andere reden niet meer mogelijk is, is
flesvoeding in de vorm van poedermelk een goed alternatief. Deze poedermelk is echter vrij duur en niet
iedereen kan deze noodzakelijke voeding betalen;
Huis van het kind wil gezinnen die het financieel moeilijk hebben ondersteunen door een financiële
tussenkomst van 100% te verlenen bij het aankopen van flesvoeding tot de baby zes maanden oud is;
Financiële gevolgen
De financiering gebeurt rechtstreeks tussen het Huis van het Kind en de apotheek in Lendelede en dit met
de middelen van het Huis van het Kind. Indien deze financiële middelen ontoereikend zijn, worden de
kosten ten laste genomen via het OCMW van Lendelede.
Stemming
Dit punt wordt eenparig goedgekeurd.

BESLISSING
Artikel 1:

Het voorgelegde reglement betreffende de tussenkomst van de eerste leeftijdsmelk wordt
goedgekeurd.

Artikel 2:

Dit besluit wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 van het decreet lokaal bestuur.

Artikel 3:

Dit reglement treedt in werking vanaf 01.10.2021.
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