
OCMW-Raad van donderdag 22 april 2021
Aanwezig: Guy Ernon, Bernard Liégeois, Nicolas Droeven, Michaël Henen, Rik Tomsin, 

Marie-Noëlle Kurvers, Anne-Sophie Roijen, Lizzy Buijsen-Baillien: Raadsleden
Hilde Broers: Voorzitter
Kimberly Peeters: Algemeen directeur

Afwezig:
Verontschuldigd:

Digitale Openbare zitting
1. Vragen van raadsleden
DE RAAD VOOR  MAATSCHAPPELIJK WELZIJN,
Gelet op de nog van toepassing zijnde artikelen van de OCMW-wet van 8 juli 1976
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
bestuurshandelingen
Gelet op het bestuursdecreet van 7 december 2018
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017
Gelet op ons besluit van 24 januari 2019 houdende de vaststelling van het huishoudelijk reglement 
van de raad voor maatschappelijk welzijn
B E S L U  I T :
Artikel 1 Er werden geen vragen gesteld.
2. Kennisneming verslag overlegcomité gemeente-OCMW van 08.04.2021
DE RAAD VOOR  MAATSCHAPPELIJK WELZIJN,
Gelet op de nog van toepassing zijnde artikelen van de OCMW-wet van 8 juli 1976
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
bestuurshandelingen
Gelet op het bestuursdecreet van 7 december 2018
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017
Gelet op artikel 538/1 van het decreet lokaal bestuur waarin bepaald wordt dat de notulen van het 
overlegcomité gemeente-OCMW ter kennis worden gebracht van de gemeente- en OCMW-raad
B E S L U  I T :
Artikel 1 De raad neemt kennis van het verslag van het overlegcomité tussen gemeente en 
OCMW van 8 april 2021 met volgende agenda:

 Tussenkomst van de gemeente in de financiële verplichtingen van het 
OCMW (Art. 274 DLB)

 Beleidsevaluatie in rapport Jaarrekening 2020
3. Aanpassing verkoopprijs levering maaltijden aan huis vanaf 1 juli 2021
DE RAAD VOOR  MAATSCHAPPELIJK WELZIJN,
Gelet op de nog van toepassing zijnde artikelen van de OCMW-wet van 8 juli 1976
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
bestuurshandelingen
Gelet op het bestuursdecreet van 7 december 2018
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017
Gelet op de besluiten van de OCMW-raad van 22 maart 2016 en 27 juni 2019 betreffende de 
aanpassing van de verkoopprijs voor de levering van de maaltijden aan huis
Overwegende dat voor een volledige maaltijd sinds 1 augustus 2019 6 euro wordt aangerekend en 
voor een extra soep 0,75 euro
Overwegende dat naast de kostprijs van de maaltijden ook rekening dient te worden gehouden met de 
kosten voor personeelsinzet en gebruik van het voertuig (slijtage, verbruik) voor de bedeling van de 
maaltijden aan huis
Overwegende dat het resultaat van de maaltijdbedeling in 2020 een tekort van 30,96 euro vertoonde, 
kosten van vervoer niet in rekening gebracht
Overwegende dat met ingang van 3 maart 2021 een nieuwe overheidsopdracht voor 4 jaar inging voor 
de aankoop van de maaltijden en de aankoopprijs verhoogd is
Overwegende het voorstel om de prijs van een volledige maaltijd te verhogen tot 6,5 euro en voor een 
extra soep tot 0,80 euro met ingang van 1 juli 2021
B E S L U  I T :
Stemmen voor: 9 Guy Ernon, Hilde Broers, Bernard Liégeois, Nicolas Droeven, Michaël Henen, 

Rik Tomsin, Marie-Noëlle Kurvers, Anne-Sophie Roijen, Lizzy Buijsen-Baillien
Stemmen tegen: 0 
Onthoudingen: 0 



Artikel 1 De raad stemt in met de verhoging van de kostprijs van de levering van een maaltijd 
aan huis (soep, hoofdgerecht, dessert) tot 6,5 euro en voor een extra portie soep tot 
0,80 euro en dit vanaf 1 juli 2021

Artikel 2 De klanten worden per brief op de hoogte gebracht van deze prijsverhogingen

Digitale Geheime zitting
4. Kennisgeving Vast Bureau 
DE RAAD VOOR  MAATSCHAPPELIJK WELZIJN,
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017
Gelet op het Vast Bureau van 23 maart en 13 april 2021 betreffende:

 het betaalbaar stellen van mandaten 
 het behandelen van een reeks hulpaanvragen;
 het toestaan van een reeks verwarmingstoelagen;

KENNISNEMING:
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn neemt kennis van de beslissingen die genomen werden door 
de Vaste Bureaus van 23 maart en 13 april 2021.

Aldus gedaan en staande de digitale zitting goedgekeurd
NAMENS DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN:

Algemeen directeur De leden Voorzitter
Kimberly Peeters Hilde Broers
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