
 Vast bureau 
Zitting van 15 maart 2021 

Uittreksel 
 
 

 

Kurt Windels: burgemeester-voorzitter; 
Martine Verhamme, Trui Lambrecht, Jan Rosseel, Jean-Pierre Deven: leden van het vast bureau; 
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Goedkeuren van de voorwaarden, de modaliteiten en het tarief voor het vervoer van en naar het 
vaccinatiecentrum 
Het VAST BUREAU, 

Gelet op artikel 78 van het Decreet over het Lokaal bestuur; 
Gelet op de beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van 19 mei 2020 houdende vaststellen van 

retributies en de voorwaarden ervan; 
Overwegende dat het vaststellen van tarieven en de voorwaarden hiervan gedelegeerd werd aan het vast 

bureau; 
Gelet op het feit dat de overheid centrale vaccinatiecentra heeft opgericht om de bevolking in te enten om 

zo de Covid 19-pandemie in te dijken; 
Gelet op het feit dat de Federale overheid als doelstelling heeft gesteld minstens 70 % van de bevolking te 

vaccineren en de gemeente Ingelmunster ertoe wil bijdragen om die doelstelling te halen; 
Gelet op het feit dat mobiliteit geen drempel mag zijn om naar het vaccinatiecentrum te gaan als men 

uitgenodigd is; 
Gelet op het feit dat Vlaanderen financiële middelen ter beschikking stelt om de mobiliteit te bevorderen; 
Gelet op het feit dat inwoners van onze gemeente uitgenodigd worden naar het vaccinatiecentrum van 

Izegem, handelend voor stad Izegem en de gemeenten Ingelmunster, Ledegem en Lendelede; 
Gelet op de principeafspraken gemaakt op het Burgemeestersoverleg van de regio Midwest dienend om de 

behandeling van alle bewoners van de regio op een gelijkaardige manier te organiseren; 
Overwegende dat werd afgesproken dat: 

 Bewoners worden gestimuleerd om zoveel mogelijk op eigen kracht naar het vaccinatiecentrum te komen; 
 Bij verplaatsingsproblemen, bewoners worden aangespoord om zelf een oplossing te zoeken via familie, 

mantelzorg, buren of vrienden; 
 Ondersteuning wordt geboden voor wie aangepast vervoer nodig heeft en niet over de mogelijkheid daartoe 

beschikt; 
 Thuisvaccinatie kan aangeboden worden, na overleg met de huisarts; 
 Een gelijk tarief wordt toegepast, met name 10 euro per rit (heen en terug) waarvan 5 euro ten laste van de 

gemeente en 5 euro ten laste van de gebruiker; 
Gelet op de concrete afspraken tussen Izegem, Ingelmunster, Ledegem en Lendelede, geldig voor het 

vaccinatiecentrum te Izegem; 
Overwegende dat gemeente niet beschikt over faciliteiten voor aangepast vervoer; 
Overwegende dat geen onderneming voor taxidiensten ingeschreven staat te Ingelmunster; 
Overwegende dat de tussenkomst van de gemeente en de organisatie en het beheer van de vervoersdienst 

wordt gefinancierd vanuit de dotatie van de Vlaamse overheid aan het vaccinatiecentrum Izegem; 
Overwegende dat deze middelen zouden moeten volstaan en er geen aanvullende inbreng vanuit de 

gemeente wordt verwacht; 
Op voorstel van de Burgemeester; 

BESLUIT:  



 
 
 

 

eenparig 
Artikel 1 – Deze beslissing regelt het vervoer van en naar het vaccinatiecentrum voor mensen die problemen 

ondervinden om zich te verplaatsen en niet in aanmerking komen voor een vaccinatie via de mobiele 
vaccinatieteams of thuisvaccinatie. 
Dit vervoer wordt georganiseerd binnen de structuur en modaliteiten van de dienstverlening van de 
MinderMobielen Centrale. Het vervoer wordt verzorgd door vrijwillige chauffeurs die op bepaalde uren 
of dagen beschikbaar zijn en die met hun eigen wagen rijden. 

Artikel 2 – Doelgroep en voorwaarden 
De tussenkomst is voor inwoners van de gemeente Ingelmunster die voldoen aan volgende 
voorwaarden: 
- ingeschreven zijn in het bevolkings– of vreemdelingenregister 
- minder mobiel zijn 

dit wil zeggen dat men verplaatsingsproblemen heeft omwille van ouderdom, ziekte of handicap of 
zich in een sociale noodsituatie bevinden en binnen het eigen netwerk geen mogelijkheid heeft zich 
te verplaatsen 

- uitgesloten zijn van vaccinatie door het mobiele vaccinatieteam of thuisvaccinatie 
Artikel 3 – Werking 

De modaliteiten van de werking van de MMC Ingelmunster zijn van toepassing, zowel voor chauffeurs 
als voor gebruikers (https://www.ingelmunster.be/mindermobielencentrale/ ) met uitzondering dat van 
de vereiste voor lidmaatschap van de MMC Ingelmunster voor het vervoer van en naar het 
vaccinatiecentrum. 

Artikel 4 – Tarief 
De prijs voor een rit van en naar het vaccinatiecentrum, met inbegrip van de wachttijd, bedraagt 10 
euro. 
Deze prijs blijft geldig indien 2 leden van hetzelfde gezin of een begeleider de rit meemaken. 
De gebruiker betaalt na afloop van de rit onmiddellijk en rechtstreeks aan de chauffeur een vast bedrag 
van 5 euro. In dit bedrag is alles inbegrepen. 
De chauffeur krijgt voor elke rit van en naar het vaccinatiecentrum naast de 5 euro van de gebruiker, 
eveneens 5 euro via het lokaal bestuur. Het bedrag wordt, maandelijks, op de rekening van de 
chauffeur gestort mits opgave van de uitgevoerde ritten via een door de gemeente verstrekt formulier. 

Artikel 5 – Deze beslissing treedt in werking vanaf heden. 
 
Namens het vast bureau, 
 
In opdracht, 

De algemeen directeur De voorzitter van het vast bureau 

(get.) Dominik Ronse (get.) Kurt Windels 

Voor eensluidend afschrift, na delegatie, 
Ingelmunster, 15 maart 2021 

 
ir. Dominik Ronse 
 

 



 
 
 

 

 


