
 Raad voor maatschappelijk welzijn 

Zitting van 23 november 2021 

Uittreksel 

 

 

Steven De Maesschalck: voorzitter; 
Kurt Windels: burgemeester; 
Martine Verhamme, Trui Lambrecht, Jan Rosseel, Jean Pierre Deven: leden van het vast bureau; 
Katrien Vandecasteele: lid van het vast bureau (voorzitter BCSD); 
Jan Defreyne, Els Leysen, Sabine Lampaert, Filip Blanckaert, Nadine Verheye, Enigo Vandendriessche, Carine 
Geldhof, Bart Buyse, Lucas Staes, Ann Vandevelde, Diederik Vanderheeren, Kurt Soenens, Evy Becquart, Sandy 
Priem: raadsleden; 
Dominik Ronse: algemeen directeur 

 
Aanpassen van de tarieven van de warme maaltijden en de poetsdienst 
 
De RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN, 

Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen; 
Gelet op de OCMW-wet van 8 juli 1976 en latere wijzigingen; 
Gelet op de beslissing van 19 mei 2020 van de raad voor maatschappelijk welzijn betreffende het 

vaststellen van retributies en de voorwaarden ervan; 
Gelet op de beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van 30 september 2014 waarbij de prijs 

per uur voor de poetsdienst werd vastgelegd; 
Gelet op de beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van 28 november 2016 tot bepaling van 

de nieuwe prijs van de maaltijddienst; 
Gelet op de beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van 31 oktober 2017 waarbij de werkwijze 

met vaste prijzen en steunbarema’s gebaseerd op referentiebedragen voor de warme maaltijden en de poetsdienst 
werd goedgekeurd; 

Overwegende dat een aanpassing in de werkwijze van de steunbarema’s noodzakelijk is gebleken na een 
interne evaluatie en een opvolging vanuit de audit; 

Overwegende dat het voorstel administratieve vereenvoudiging inhoudt; 
Gelet op het positief advies van het bijzonder comité voor de sociale dienst van 12 oktober 2021; 
Gelet op het voorstel van de bevoegde schepen; 

BESLUIT:  
eenparig 
Artikel 1 – Met ingang van 1 januari 2022 bedraagt de prijs voor een warme maaltijd 7,00 euro. 

Indien binnen hetzelfde gezin meerdere warme maaltijden per dag worden afgenomen, wordt een 
korting toegekend van 1 euro per warme maaltijd. 

Artikel 2 – Met ingang van 1 januari 2022 bedraagt de prijs per uur poetsdienst gepresteerd door de dienst 
gezinszorg 7,50 euro. 

Artikel 3 – Kortingen op deze prijzen kunnen worden toegekend door middel van individuele steun na goedkeuring 
door het bijzonder comité voor de sociale dienst op basis van sociaal onderzoek. 

 
Namens de raad voor maatschappelijk welzijn, 

In opdracht, 

De algemeen directeur, De voorzitter, 
(get.) ir. Dominik Ronse (get.) Steven De Maesschalck 
  



 
 
 
Voor eensluidend afschrift, na delegatie, 

Ingelmunster, 24 november 2021 

 
ir. Dominik Ronse 


