UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE OCMW-RAAD VAN 24 JUNI 2021
Aanwezig:

Jordi Boulet, voorzitter
Werner Raskin, voorzitter vast bureau
Bert Vertessen, Yves Croux, Johan Schoefs, leden vast bureau
Heidi Berx, Alfons Capiot, Serge Voncken, Linda Verjans, Michel Vanroy, Carine Moors, Wim
Hellinx, Wendy Bollen, Christiaan Hex, Mieke Claesen, Marc Bamps, Stanny Crommen, Eddy
Vandecaetsbeek, Ria Moesen, raadsleden
Geert Rouffa, algemeen directeur

Verontschuldigd:

Liesbeth Werelds, Jasper Goffin, raadsleden

Voorwerp: Dienstencentrum - Retributiereglement 'Dienstencentrum OCMW Hoeselt' - Goedkeuring
Gelet op artikel 173 van de Grondwet;
Gelet op het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel
78§2,3°;
Gelet op het feit dat het opportuun is dat de OCMW-raad de tarieven van de drank, maaltijden, verhuur van de
Ensor zaal en het gebruik van de OCMW-bus dient vast te stellen en dat de gebruiker hiervoor het vastgestelde
tarief betaalt;
Overwegende dat er per semester een activiteitenkalender (met een overzicht van de te organiseren activiteiten,
vormingen en/of lezingen) ter goedkeuring op het vast bureau wordt geagendeerd;
Gelet op het gunstig advies van de centrumraad van het dienstencentrum, d.d. 12-08-2019, wat betreft de
bepaling van de voorgestelde tarieven;
Overwegende dat het dienstencentrum een ontmoetingsplaats is voor senioren en mensen met een beginnende
zorgbehoefte;
Overwegende dat er in het dienstencentrum dranken en versnaperingen worden aangeboden in het cafetaria van
het ontmoetingscentrum en dit aan democratische tarieven;
Overwegende dat er in het dienstencentrum elke werkdag ’s middags warme maaltijden aangeboden worden
voor 60-plussers en personen met het omnio-statuut (vroegere WIGW-statuut) waarvoor zij een democratische
prijs betalen;
Overwegende dat het dienstencentrum 2-wekelijks een dorpsrestaurant organiseert in GC Ter Kommen en
hiervoor een dagmenu aanbiedt waarvoor gebruikers een democratische prijs betalen;
Overwegende dat er in het dienstencentrum activiteiten en cursussen gratis of aan kleine deelnameprijs worden
aangeboden en dit met als doel de zelfredzaamheid van gebruikers te verhogen;
Overwegende dat de Ensor zaal van het dienstencentrum verhuurd kan worden aan Hoeseltse verenigingen,
enkel voor vergaderingen en waar dezelfde drankprijzen gehanteerd worden als van toepassing in het
dienstencentrum;
Overwegende dat de OCMW-bus ingeschakeld wordt voor seniorenvervoer van en in samenwerking met het
dienstencentrum en dit met als doel sociaal geïsoleerde bejaarden te bereiken;
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Besluit,
Na beraadslaging en met unanimiteit;
Art. 1 - Met ingang van heden en dit t.e.m. 31 december 2025 wordt ten voordele van OCMW Hoeselt een
retributie gevestigd op deelname aan/het gebruik van het lokaal dienstencentrum.
Art. 2 - De retributie is verschuldigd door degenen die gebruik maken van de diensten van het Lokaal
Dienstencentrum.
Art. 3 - De cafetariaprijzen in het dienstencentrum worden als volgt bepaald:
Koffie/thee aan 1,00 EUR
Frisdranken & Cristal aan 1,00 EUR
Palm/Kriek aan 1,50 EUR
Grimbergen/Scotch aan 2,00 EUR
Wijn (wit/rood) aan 2,00 EUR
Snoep/potje ijs aan 1,00 EUR
Taart aan 1,00 EUR
Soep (Royco) aan 1,00 EUR
Smulnamiddag pannenkoeken/ijscoupe aan 3,00 EUR
Art. 4 - De prijzen van warme maaltijden in het dienstencentrum worden als volgt bepaald:
In het maaltijdenrestaurant van het dienstencentrum kunnen in principe dagelijks 60-plussers en personen met
het Omnio-statuut een warme maaltijd bestellen. De gebruiker betaalt hiervoor een democratische prijs van 7,00
EUR per maaltijd, bestaande uit soep, een hoofdgerecht en een dessert.
Vrijwilligers van dienst kunnen een maaltijd bestellen en betalen hiervoor 3,50 EUR per maaltijd.
Art. 5 - De prijzen van warme maaltijden in het Dorpsrestaurant Hoeselt-centrum worden als volgt bepaald:
Het dienstencentrum organiseert in principe 2-wekelijks een dorpsrestaurant Hoeselt-centrum in GC Ter Kommen
en is toegankelijk voor iedereen uit de buurt die gezond, gezellig en goedkoop een maaltijd wil nuttigen.
De gebruiker betaalt hiervoor een democratische prijs van 7,00 EUR per maaltijd, bestaande uit soep, een
hoofdgerecht en een dessert. Vrijwilligers van dienst kunnen een maaltijd bestellen en betalen hiervoor 3,50 EUR
per maaltijd.
Art. 6 - De retributie m.b.t. het gebruik van de Ensor zaal OCMW Hoeselt wordt als volgt bepaald:
De Ensor zaal kan gebruikt worden door Hoeseltse verenigingen, enkel voor vergaderingen en niet voor feestjes
en niet op vrijdagavond, zaterdag, zondag en feestdagen.
De retributie voor het gebruik van de Ensor zaal bedraagt 15,00 EUR. Dezelfde drankprijzen zijn van toepassing als
in het dienstencentrum.
Art. 7 - De retributie m.b.t. het gebruik van de OCMW-bus in kader van seniorenvervoer van en in samenwerking
met het dienstencentrum wordt als volgt bepaald:
Voor activiteiten van of in samenwerking met het dienstencentrum bedraagt de prijs voor een rit, te betalen door
de gebruiker van de ocmw-bus, 1,00 EUR per persoon (heen-en terug).
Voor alle activiteiten van sociale organisaties die zij zelf inrichten en waarbij geen samenwerking is met het
dienstencentrum bedraagt de prijs 1,00 EUR per kilometer, vanaf vertrek aan het OCMW tot terugkomst aan het
OCMW plus de vergoeding voor de chauffeur (uurloon) van 26,00 EUR per uur. Het uurloon wordt berekend per
begonnen kwartier.
Voor activiteiten van gemeentelijke diensten, OCMW diensten en instellingen is het vervoer gratis.
Art. 8 - De retributie m.b.t. de Minder Mobielen Centrale (MMC) wordt als volgt bepaald:
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Vervoer door vrijwilligers voor mensen die bejaard, ziek of gehandicapt zijn met een beperkt inkomen, zijnde
minder dan 2 keer het leefloon en die mobiliteitsproblemen hebben;
Vervoer door vrijwilligers voor sociale redenen: consultatie dokter, behandeling ziekenhuis, familiebezoek,
deelname dorpsrestaurant of gepensioneerdenbond enz.
Voor de gebruikers van de MMC bedraagt de jaarlijkse bijdrage 12,00 EUR voor een alleenstaande en 18,00 EUR
voor een gehuwd koppel of samenwonenden, te betalen aan het OCMW van Hoeselt.
Art. 9 - De retributies moeten betaald worden aan de met inning belaste diensten.
Art. 10 - Per semester wordt een activiteitenkalender (met een overzicht van de te organiseren activiteiten,
vormingen en/of lezingen) ter goedkeuring op het vast bureau geagendeerd.
Art. 11 - Van dit retributiereglement wordt melding gemaakt bij de toezichthoudende overheid overeenkomstig
artikel 330 van het Decreet over het Lokaal Bestuur. Het retributiereglement wordt overeenkomstig de artikelen
285, 286, 287 en 288 van het Decreet over het Lokaal Bestuur afgekondigd en bekend gemaakt.
Namens de OCMW-raad,
I.o.
algemeen directeur
(get.) Geert Rouffa

voorzitter
(get.) Jordi Boulet

Voor eensluidend uittreksel,
I.o.

Geert Rouffa
algemeen directeur
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Werner Raskin
burgemeester
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