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Verontschuldigd:  

Afwezig:  

 
De raad voor maatschappelijk welzijn, wegens de corona-crisis 
vergaderend via videoconferentie in openbare zitting conform 
het burgemeestersbesluit d.d. 22 oktober 2020 ter zake, 

2. Betreft: OR/2020/047 - Reglement betreffende de dienst warme maaltijdbedeling aan huis. 
Goedkeuring.  
Gelet op de Wet d.d. 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur; 
Gelet op de laatste aanpassingen op het reglement betreffende de dienst warme maaltijdenbedeling 
aan huis, zoals goedgekeurd door de raad van maatschappelijk welzijn op 25 augustus 2011; 
Overwegende dat eenieder recht heeft op maatschappelijke dienstverlening, die tot doel heeft 
eenieder in de mogelijkheid te stellen een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke 
waardigheid; 
Overwegende dat het OCMW in dit kader de dienst warme maaltijdbedeling aan huis aanbiedt aan 
inwoners van Rijkevorsel die daar nood aan hebben; dat deze dienst ertoe bijdraagt dat betrokkenen 
langer zelfstandig kunnen wonen; dat in principe elke weekdag warme maaltijden bedeeld kunnen 
worden; dat deze worden bereid door de keuken van woonzorgcentrum Prinsenhof; dat de warme 
maaltijden in normale omstandigheden tevens kunnen worden verbruikt in de polyvalente zaal van 
het woonzorgcentrum Prinsenhof; 
Overwegende dat de huidige prijs voor een warme maaltijd aan huis 7,60 € bedraagt, sociaal tarief 
7,20 €; 
Overwegende dat de prijs voor de levering van warme maaltijden in Rijkevorsel hoog ligt t.o.v. de 
concurerende leveranciers; 
Overwegende dat een verhoging van deze prijs per maaltijd (éénmalig of via indexatie in januari 
2021) geen grote extra meerwaarde gaat genereren; 
Overwegende dat het woonzorgcentrum, in samenwerking met Sodexo en na een bevraging van de 
klanten, in 2021 een nieuwe prijsbepaling zal voorstellen voor de warme maaltijden; 
Gelet op de bespreking; 

Besluit met eenparigheid van stemmen: 

Art. 1.- Het OCMW biedt een dienst warme maaltijdbedeling aan huis aan aan alle inwoners van 
Rijkevorsel die daar nood aan hebben. 
Art. 2.- §1. De warme maaltijden worden bereid in de keuken van het woonzorgcentrum Prinsenhof. 
Het keukenteam zorgt ervoor dat er altijd voldoende variatie en balans is in vlees, gevogelte, vis, 
groenten, rauwkost en aardappelbereidingen. 
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§2. Een warme maaltijd bestaat uit een voorgerecht, een hoofdgerecht en een dessert.  Op vraag van 
de gebruiker en mits voorlegging van een medisch attest kan ook een dieetmaaltijd geleverd worden. 
Indien gewenst kan er worden voorzien in een vegetarisch menu. 
Art. 3.- §1. De warme maaltijden worden elke werkdag aangeboden. 
§2. Er worden geen warme maaltijden aangeboden tijdens de weekends en op officiële feestdagen. 
Per uitzondering is het mogelijk dat ook tijdens een werkdag geen warme maaltijden bedeeld kunnen 
worden (bv. dag van het personeel, grote wegenwerken …). In voorkomend geval wordt de gebruiker, 
per brief, verwittigd. 
Art. 4.- §1. De aanvraag dient minimaal één dag voor de warme maaltijdbedeling te worden 
aangevraagd bij de sociale dienst, behoudens in de gevallen, vermeld in artikel 5. 
§2. Bij de aanvraag dienen volgende gegevens bezorgd te worden: naam, voornaam, 
telefoonnummer, adres van levering en op welke dagen men warme maaltijden wenst.  Er wordt 
ook  gevraagd  om een klever van de mutualiteit te bezorgen, samen met contactgegevens van een 
vertrouwenspersoon (familielid, gebuur,….) die in geval van nood kan verwittigd worden. 
Art. 5.- §1. Onder normale omstandigheden en wanneer er voldoende ruimte ter beschikking is, 
kunnen gebruikers ter plaatse in de polyvalente ruimte van het woonzorgcentrum Prinsenhof hun 
warme maaltijd komen verbruiken, en dit in afwachting van de oprichting van een lokaal 
dienstencentrum. Indien men hiervoor interesse heeft, dient dit minimaal drie werkdagen vooraf 
aangevraagd en goedgekeurd te worden. Er dient rekening gehouden te worden met de interne 
afspraken van het woonzorgcentrum op gebied van toegankelijkheid en bezoekuren. 
§2. Ook tijdens de weekends en tijdens feestdagen kunnen gebruikers, onder normale 
omstandigheden en wanneer er voldoende ruimte ter beschikking is, in de polyvalente ruimte van het 
woonzorgcentrum hun warme maaltijd komen verbruiken. Ook dit dient minimaal drie werkdagen 
vooraf gevraagd en goedgekeurd te worden. 
Art. 6.- §1. Personen die geen recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming, betalen een 
tussenkomst ten bedrage van € 7,60 per warme maaltijd. Personen die recht hebben op een 
verhoogde tegemoetkoming en bewoners van de assistentiewoningen die hun warme maaltijd 
verbruiken in de polyvalente zaal van het woonzorgcentrum Prinsenhof, betalen een tussenkomst ten 
bedrage van €7,10 per warme maaltijd. 
 §2. De bedragen van de tussenkomst, vermeld in paragraaf 1, worden jaarlijks geïndexeerd. De 
gebruikers worden hiervan op de hoogte gebracht. 
Art. 7.- Alle vragen, bedenkingen, opmerkingen, voorstellen,… over de dienst warme 
maaltijdbedeling of over de kwaliteit en kwantiteit van de geleverde maaltijden kunnen overgemaakt 
worden aan de sociale dienst (socialedienst@ocmwrjkevorsel.be of 03 340 39 65) of aan de keuken 
(keuken@ocmwrijkevorsel.be of 03 340 00 48) 
Art. 8.- §1. Het reglement betreffende de dienst warme maaltijdbedeling aan huis, waarbij de 
laatste aanpassingen werden goedgekeurd door de raad van maatschappelijk welzijn op 25 augustus 
2011, wordt opgeheven. 
§2. Onderhavig reglement wordt afgekondigd en bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286, §2 en 
287 van het Decreet over het Lokaal Bestuur. 
De toezichthoudende overheid wordt op de hoogte gebracht overeenkomstig artikel 330 van het 
Decreet over het Lokaal Bestuur. 
§3. Onderhavig reglement treedt in werking op 1 november 2020 en geldt tot en met 31 december 
2025. 
Aldus gedaan te Rijkevorsel, in zitting datum als boven. 
De Algemeen directeur   De Voorzitter, 
(wg.) Bart Adams   (wg.) Wim De Visscher  
 Voor eensluidend uittreksel: 
Op bevel : 
De Algemeen directeur,   De Voorzitter, 
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