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*** 

Verwelkoming eerste commissie mens door de voorzitter.  

 

O.P.1 Prijsherziening warme maaltijden aan huis.  

De voorzitter vraagt het diensthoofd van de sociale dienst dit punt verder toe te lichten 

aan de hand van een PowerPointpresentatie. 

Vanuit de commissieleden komen volgende opmerkingen, suggesties en vragen: 

• Zijn de inkomensgrenzen uitgedrukt in netto of bruto bedragen? 

o Dit zijn netto bedragen. 

• Is het mogelijk een profiel te schetsen van de personen die er bij komen? Wordt er 

een gebruik gezien van mensen die dit niet nodig hebben, maar makkelijk vinden? 

o Er is geen specifiek profiel van personen die maaltijden aan huis bestellen. 

Het zijn vaak mensen die omwille van fysieke problemen niet meer in staat 

zijn zelf te koken. Het grote merendeel zijn senioren met een zorgnood. Maar 

deze zorgnood is geen vereiste.  

• Is de reden van de stijging van het aantal maaltijden gekend? 

o Neen. De koks van het woonzorgcentrum maken heel lekker eten. De mond 

aan mond reclame doet zijn werk. 

• Wordt er in het regelement vastgelegd welke personen beroep kunnen doen op 

warme maaltijden? 

o In het reglement is dit niet opgenomen, wij sluiten niemand uit. 

• Kunnen we de jaarlijkse indexering opnemen in het reglement? 

o Ja, dat is de bedoeling. 

• Moeten de inkomensgrenzen dan niet in gelijke mate opgetrokken worden? 

o We hebben de inkomensgrenzen van de buurgemeenten vergeleken en 

vallen hier nog mooi tussen. We zien geen reden om deze nu aan te passen. 

Het kan wel een mogelijke stap zijn in de toekomst. 



• Staat er een maximum vast met betrekking tot het aantal maaltijden?  

o Er is momenteel nog een beetje groei mogelijk binnen de maaltijden. Indien 

dat proces zich verder zet en men aanvragen blijft doen, zullen we de 

discussie moeten heropenen en kijken hoe we dit verder gaan aanpakken.  

• Is er een mogelijkheid inzage te hebben in de kostenstructuur van de 

buurgemeenten, om zo een duidelijke vergelijking te kunnen maken omtrent de 

kostprijs van een maaltijd?  

o Het probleem bij deze vergelijking is de koude lijn van de collega’s versus 

de warme levering van ons. Dit wil ook zeggen dat er andere materialen 

gebruikt worden. We moeten goed opletten hoe we dit gaan vergelijken, is 

niet evident. 

o Wij willen met onze werkmethode kwaliteit leveren, ook doordat onze zelfde 

werkmannen steeds op dezelfde adressen langsgaan. Dit is mede een sociale 

controle die we aanbieden. Andere gemeenten werken bijvoorbeeld met 

vrijwilligers. 

• Is er een mogelijkheid om meer inkomsten te vergaren door meer reclame te 

maken? 

o Indien we meer reclame maken, gaan we sneller aan de bovengrens komen 

van het maximum aantal maaltijden.  

Het diensthoofd sociale dienst en de deskundige zorg & senioren beantwoorden de vragen 

naar tevredenheid. 

De voorzitter sluit dit punt af met de vraag of iedereen akkoord is met deze prijsherziening. 

De aanwezige leden van commissie mens geven hun akkoord.   

 

O.P.2 Gebruikersbijdrage en forfait korte ritten Minder Mobielen Centrale. 

De voorzitter geeft het woord aan het diensthoofd van de sociale dienst, die het punt rond 

de Minder Mobielen Centrale verder toe licht aan de hand van een PowerPointpresentatie. 

Vanuit de commissieleden komen volgende opmerkingen, suggesties en vragen: 

• Is het bedrag van €4 een all-in bedrag?  

o Ja, dit is een all-in bedrag. 

• Wordt deze €4 uitbetaald in de vorm van een vrijwilligersvergoeding?  

o Ja, dit is een vrijwilligersvergoeding en ligt vast in het reglement. 

• Betaal je ongeacht het aantal kilometers telkens het bedrag €0,50? 

o Ja, dit is een vaste kost voor alle MMC in België. 

Het diensthoofd sociale dienst en de deskundige zorg & senioren beantwoorden de vragen 

naar tevredenheid.  

De voorzitter sluit dit punt af met de vraag of iedereen akkoord is met deze aanpassing. 

De aanwezige leden van commissie mens geven hun akkoord. 

 

De voorzitter vraagt of er nog variapunten of vragen zijn betreffende deze commissie. 

Er worden geen vragen meer gesteld. 

 

De voorzitter sluit de vergadering af en dankt alle aanwezigen. 


