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Aanwezig: Wim De Visscher, Voorzitter 

Dorien Cuylaerts, voorzitter van het vast bureau 
Bob Van den Eijnden, Karl Geens, Nathalie Cuylaerts, Nathalie 
Stoffelen, Bert Vangenechten, Leden vast bureau 
Eric Vermeiren, Lieven Van Nyen, Jack Jacobs, Stefan Maes, Diede Van 
Dun, Bart Van De Mierop, Danny Eelen, Zoë Wouters, Lut Backx, Kevin 
Druyts, Peter Janssens, Jurgen Van Leuven, Aline Maes, Kristof Van 
Hoye, Raadsleden 
Bart Adams, Algemeen directeur 

Verontschuldigd:  

Afwezig:  

 
De raad voor maatschappelijk welzijn, wegens de corona-virus 
vergaderend via videoconferentie in openbare zitting conform 
het burgemeestersbesluit d.d. 12 mei 2020 ter zake, 

3. Betreft: OR/2020/030 - Reglement verkoop tweedehands fietsen aan kansengroepen. 
Goedkeuring.  
Gelet op het decreet lokaal bestuur; 
Overwegende dat het lokaal bestuur ernaar streeft om inwoners uit kansengroepen (opnieuw) te 
integreren in de maatschappij; dat één van de mogelijkheden integratie door middel van een 
opleiding of een tewerkstelling is; dat mensen in armoede hierbij vaak op praktische 
hindernissen botsen, zoals bijvoorbeeld de verplaatsing van hun woning naar het werk, waardoor 
ze soms afhaken; dat de sociale dienst constateert dat het voor de betrokkenen vaak onmogelijk 
is om een nieuwe fiets aan te kopen; 
Overwegende dat het aangewezen lijkt om zoveel mogelijk obstakels weg te nemen om cliënten 
alle kansen te geven en kort op de bal te kunnen spelen bij een mogelijke tewerkstelling of 
opleiding; dat wordt voorgesteld om cliënten de mogelijkheid te bieden om, indien nodig, een 
degelijke fiets aan te kopen via de verloren voorwerpen die door de technische dienst in 
bewaring zijn genomen; dat werd overwogen om fietsen in bruikleen te geven, maar dat dit niet 
wenselijk is omwille van de opvolging die dit vergt; 
Overwegende dat een fiets in zeer goede staat bij een openbare verkoop gemiddeld voor € 75 
wordt verkocht; dat dan ook wordt voorgesteld om een vaste prijs van € 75 per fiets te voorzien; 
dat de cliënt ervoor kan kiezen om dit bedrag te betalen via een afbetalingsplan, waarbij op vijf 
verschillende tijdstippen € 15 wordt betaald; 
Overwegende dat de sociale dienst voorafgaandelijk aan de toewijzing nagaat of de aanvrager in 
aanmerking komt voor het aankopen van een fiets uit de verloren voorwerpen; dat de sociale 
dienst een attest aflevert aan de technische dienst met vermelding of al dan niet gebruik wordt 
gemaakt van het afbetalingsplan; dat de technische dienst vervolgens een fiets ter beschikking 
stelt van de cliënt; dat de technische dienst de nodige gegevens doorgeeft aan de financiële 
dienst voor facturatie; 
Overwegende dat de technische dienst een degelijke en volledig uitgeruste fiets ter beschikking 
stelt van de cliënt; dat indien er geen fietsen voorradig zijn die voldoen aan de 
kwaliteitsvereisten een fiets ter beschikking kan worden gesteld via De Sprong fietsenatelier 
voor een prijs van € 120; dat het verschil van € 45 in voorkomend geval ten laste is van het 
OCMW; 
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Overwegende dat volgende cliënten in aanmerking komen, op voorwaarde dat de noodzaak voor 
een fiets wordt aangetoond voor de verplaatsing van en naar het werk of de opleiding bij een 
erkende opleidingsinstelling: 

 personen in budgetbegeleiding, budgetbeheer of collectieve schuldenregeling; 

 personen die een leefloon ontvangen; 

 personen met verhoogde tegemoetkoming (beperkte inkomsten); 
Gelet op de bespreking; 

Besluit met eenparigheid van stemmen: 

Art.1.- Volgende cliënten kunnen een degelijke en volledig uitgeruste fiets aankopen bij het 
OCMW, op voorwaarde dat de noodzaak voor een fiets wordt aangetoond voor de verplaatsing 
van en naar het werk of de opleiding bij een erkende opleidingsinstelling: 

 personen in budgetbegeleiding, budgetbeheer of collectieve schuldenregeling; 

 personen die een leefloon ontvangen; 

 personen met verhoogde tegemoetkoming (beperkte inkomsten); 
Art. 2.- Een degelijke en volledig uitgeruste fiets wordt aangeboden voor een vaste prijs van € 
75. 
De cliënt kan ervoor kiezen om gebruik te maken van een afbetalingsplan, waarbij op vijf 
verschillende tijdstippen € 15 wordt betaald. 
Art. 3.- De technische dienst levert de fiets af na ontvangst van een attest van de sociale dienst, 
waaruit blijkt dat de cliënt voldoet aan de voorwaarden, vermeld in artikel 1, en waarop 
vermeld is of de cliënt al dan niet gebruik wenst te maken van het afbetalingsplan. 
De technische dienst stelt de financiële dienst in kennis in functie van de facturatie. 
Art. 4.- 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. 
Art. 5.- Onderhavig reglement 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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Wim De Visscher 

 


