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Financiën - Kaderreglement tarieven dienstencentrum: Vaststelling
De raad,
In besloten zitting vergaderd.
Samenvatting
Bij het organiseren van activiteiten in het dienstencentrum wordt aan de deelnemers een
kleine bijdrage gevraagd. Het is dan ook aangewezen om een kaderreglement inzake tarieven
voor deelname aan activiteiten, met inbegrip van maaltijden, drank en vervoer, vast te
stellen.
Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt voorgesteld dit kaderreglement goed te
keuren.
Voorgeschiedenis
 02/06/2020: Mail Nele Serneels, diensthoofd senioren thuiszorg, m.b.t. het
prijzenbeleid van het dienstencentrum.
 09/06/2020: Het vast bureau verzoekt de voorzitter van de raad voor maatschappelijk
welzijn dit punt te agenderen op de zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn
van 24/06/2020.
Feiten en context
De tarieven zijn opgedeeld als volgt:
Activiteiten
1. Informatieve: Het dienstencentrum organiseert op regelmatige tijdstippen
infomomenten over zeer uiteenlopende en actuele onderwerpen. Het
dienstencentrum werkt hiervoor samen met seniorenverenigingen, thuiszorgdiensten.
2. Recreatieve: Ontspannende of recreatieve activiteiten zijn gericht op ontspanning en
ontmoeting van de gebruikers van het dienstencentrum. Ontspanning en ontmoeting
dragen beiden bij tot versterking van het sociaal netwerk. Hierbij is het zo dat de
prijs van de kleine uitstappen afhankelijk is van de aanwezigheid van gids en een
bijbehorende versnapering. Ook zullen per jaar een 4-tal grote feesten worden

gepland zoals BBQ, paasfeest waarbij een traiteur (all-in) de catering zal verzorgen en
er bovendien een animatieoptreden wordt voorzien.
3. Vormende: In samenwerking met andere organisaties en verenigingen worden in het
dienstencentrum een divers aanbod aan lessenreeksen en cursussen georganiseerd
Vervoer: gebruik van busvervoer van en naar het dienstencentrum
Buurtrestaurant: gebruikers van het buurtrestaurant krijgen een driegangenmenu (soep,
hoofdgerecht, dessert). Op de tafels staan karaffen kraantjeswater welke gratis te nemen
zijn. Andere dranken kunnen aangekocht worden.
Drankenverkoop: Er wordt een betaalsysteem via drankenkaarten ter waarde van €5 of €10
gebruikt. Een drankenkaart bestaat uit vakjes die elk een halve euro waard zijn. Naar gelang
de drank zullen 2, 3 of 4 vakjes afgestempeld worden. De drankenkaart blijft onbeperkt
geldig. Iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen kaart. Wanneer een kaart verloren of
vergeten wordt, zal een nieuwe moeten aangekocht worden.
Juridische grond
Het Decreet over het lokaal bestuur, inzonderheid artikel 84,§1 dat bepaalt dat het vast
bureau de beraadslaging en de besluiten van de raad voor maatschappelijk welzijn
voorbereidt.
Argumentatie
In het kader van de doel- en taakstelling van een dienstencentrum, o.m. het bevorderen van
de sociale cohesie en ontmoeting, is het aangewezen democratische tarieven te hanteren
voor de gebruikers hiervan.
Financiële gevolgen
Onder A1.4.7 Dienstencentrum: opbrengst activiteiten is een budget van € 15.000 voorzien.
Stemming
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Artikel 1 - Keurt het kaderreglement inzake tarieven voor deelname aan activiteiten, met
inbegrip van maaltijden, dranken en vervoer, van het dienstencentrum goed, als volgt:
Artikel 1 -Voor de activiteiten die plaatsvinden in het dienstencentrum van het OCMW,
gelden volgende tarieven:
o Informatieve activiteiten: € 2,00
o Recreatieve activiteiten
 Ontmoetingsactiviteiten: gratis
 Creatief atelier: €4
 Optredens: € 4
 Bingo: € 5 voor 2 kaarten
 Kleine uitstappen: variabele prijs tussen €2 - € 10, deze prijs zal bepaald worden
door het vast bureau afhankelijk van de bijbehorende versnapering en
aanwezigheid gids
 Grote feesten: € 25 (aperitief inbegrepen)
o Vormende activiteiten

 computerworkshop: gratis
 Workshop via Berentrode: kostprijs aangerekend door vzw Berentrode
 Workshop via 't Blikveld: kostprijs aangerekend door vzw Krankhoeve
De kostprijs van de activiteiten is steeds exclusief drank, behalve indien anders vermeld.
Artikel 2 - Voor het vervoer (heen en terug) van de deelnemers aan de activiteiten van het
dienstencentrum geldt volgend tarief:
€ 1,67/rit, jaarlijks geïndexeerd in januari op basis van de gezondheidsindex van 2004
met volgende formule index november X-1 / november 2010
Artikel 3 - Voor een maaltijd van het buurtrestaurant geldt volgende tarief:
€8 voor driegangenmenu (soep, hoofdgerecht, dessert - inclusief karaffen met
kraantjeswater, exclusief andere dranken)
Artikel 4 - Voor de dranken in het dienstencentrum gelden volgende tarieven:
 Drankkaart: € 5
 Drankkaart: € 10
o Drank aan € 1:
 pils
 koffie/thee
 frisdranken (cola - cola light - fruitsap - ice tea - limonade - tonic - plat
water - bruiswater)
o Drank aan € 1,5:
 wijn (wit, rood, rosé)
 kriek
 Hoegaarden
 De Koninck
 porto
o Drank aan € 2:
 Duvel
 Leffe
De drankenkaart blijft onbeperkt geldig. Iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen kaart.
Wanneer een kaart verloren of vergeten wordt, zal een nieuwe moeten aangekocht
worden.
Artikel 2 - Maakt dit besluit bekend overeenkomstig de bepalingen van het Decreet over het
lokaal bestuur en zendt dit besluit voor verder gevolg toe naar de toezichthoudende
overheid.
Voor eensluidend uittreksel:
Ethel Van den Wijngaert,
Algemeen directeur

Julie De Clerck,
Voorzitter van de raad voor maatschappelijk
welzijn

