OCMW NIEUWPOORT
UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN IN
ZITTING OP 28 APRIL 2022.
Rik Lips: Voorzitter;
Geert Vanden Broucke: Burgemeester;
Bert Gunst, Kris Vandecasteele, Ann Gheeraert: Schepenen;
Jos Decorte: Voorzitter Bijzonder Comité Sociale Dienst;
Patricia Markey-Deconinck, Karin Debruyne Vancoillie, Adina Counye, Wim Demeester, Eddy Louwie,
Matthias Priem, Arnel Lemaire, Jo Rousseau, Sabine Slembrouck, Maarten Claeys, Nicolas Vermote,
Bill Vermeylen, Johan Vanblaere, Roland Woestijn: Raadsleden;
Benoit Willaert: Algemeen Directeur
Openbare Zitting
1. REGLEMENT SOCIAAL RESTAURANT WZC DE ZATHE EN DE MAALTIJDBEDELING AAN
HUIS
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn,
Gelet op de organieke wet dd. 8 juli 1976 betreffende Openbare Centra voor Maatschappelijk
Welzijn en haar latere wijzigingen;
Gelet op art. 77, 78 en 285 § 2 en 3 van het decreet lokaal bestuur;
Gelet op het reglement inzake maaltijdenbedeling OCMW dat goedgekeurd werd door de Raad
voor Maatschappelijk Welzijn in zitting van 10 november 1979 en gewijzigd op 24 januari 2001, 27
januari 2010, 25 januari 2012 en 27 november 2013;
Gelet op het besluit van het vast bureau dd. 8 maart 2022 om akkoord te gaan dat het sociaal
restaurant heropent op 14 maart 2022 en het reglement voor het sociaal restaurant ter goedkeuring
voor te leggen op de eerstvolgende raad voor maatschappelijk welzijn;
Gelet op het besluit van het vast bureau dd. 8 maart 2022 om akkoord te gaan om het reglement
voor de maaltijden aan huis ter goedkeuring voor te leggen op de eerstvolgende raad voor
maatschappelijk welzijn;
Overwegende dat in het oorspronkelijke reglement zowel de maaltijden aan huis als de maaltijden
in het woonzorgcentrum gereglementeerd werden; dat voorgesteld wordt om voor beide
maaltijdsystemen een apart reglement te voorzien;
Overwegende dat een bevraging gebeurde bij de naburige besturen betreffende de organisatie van
het sociaal restaurant;

OCMW
Middelkerke

openingsuren
Open vanaf 11u, eten van
11u30 - 12u30, ten laatste
binnen om 12u15
(enkel op weekdagen)

OCMW
Veurne

Vanaf 12u
(enkel op weekdagen)

OCMW
Diksmuide
OCMW De
Panne

vanaf 11u30 tot 13u, eten
wordt om 12u opgediend
(enkel op weekdagen)
enkel op woensdag, vanaf
12u

voor wie

kostprijs

inwoners Middelkerke
vanaf 60 jaar
inwoners Veurne
(geen
leeftijdsvoorwaarde)

standaardtarief: 8 EUR
sociaal tarief (attest OCMW): 5,50 EUR
Jonger dan 55 jaar: 10 EUR
Ouder dan 55 jaar: 6,70 EUR

50+ers

inwoners: 6 EUR
niet-inwoners: 8 EUR

65+ers

7 EUR

Overwegende dat de benaderde foodkost voor een middagmaal van Sodexo in het WZC de Zathe
3,34 EUR bedraagt;
BESLUIT:

20 JA, 0 NEEN ( ), BIJ 0 ONTHOUDINGEN( ):
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Art.1.

Het aangepaste reglement voor het sociaal restaurant van Nieuwpoort m.i.v. 1 mei 2022 als
volgt goed te keuren:

INTERNE AFSPRAKENNOTA SOCIAAL RESTAURANT WZC DE ZATHE
1. Wat?
Inwoners van Nieuwpoort kunnen over de middag een warme maaltijd nuttigen in de cafetaria van
WZC De Zathe. De maaltijden worden dagelijks vers bereid in de keuken van het woonzorgcentrum
en bestaan uit soep, hoofdgerecht en een dessert. Bij de maaltijden wordt er drank geserveerd (plat of
bruis water, blond of bruin tafelbier of limonade). De maaltijden zijn zout- en vetarm.
Het weekmenu hangt uit in de cafetaria van het woonzorgcentrum.
In het sociaal restaurant kan op weekdagen een warme maaltijd genuttigd worden. Het sociaal
restaurant is gesloten in het weekend en op feestdagen.
De gebruikers zijn welkom vanaf 11u30. De soep wordt geserveerd vanaf 11u45, gevolgd door het
hoofdgerecht en een dessert. Voor de mensen die te laat komen wordt er geen maaltijden opzij
gehouden. Het sociaal restaurant sluit om 13 u.
Er worden steeds gezonde en evenwichtige maaltijden aangeboden. Er kunnen zonder meerprijs
aanpassingen doorgegeven worden zoals diabetes, vlees vooraf gesneden, … .
Gebruikers die om een of andere reden hun maaltijd voor een bepaalde dag of periode wensen te
annuleren, dienen dit de dag voor de annulatie mee te delen aan de contactpersonen zoals hieronder
vermeld. Bij verzuim zal de prijs voor de nutteloos bereide maaltijd(en) worden aangerekend.
Bij inschrijving dient de gebruiker aan te geven op welke vaste dagen in de week men wenst te komen
eten. Dit kan enkel op vaste, vrij te kiezen dagen in de week. Het is niet mogelijk om deze dagen
wekelijks vrij te bepalen en de planning frequent te wijzigen.
2. Doelgroep


Mensen die wegens ziekte, lichamelijk ongeschiktheid of bijzondere sociale omstandigheden
definitief of tijdelijk niet langer meer zelfstandig kunnen instaan voor de bereiding van maaltijden.



Mensen die voor hun hoofdverblijfplaats ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters van de
gemeente Nieuwpoort en er ook effectief wonen.
Inwoners die de leeftijd van 65 jaar hebben bereikt hebben, komen steeds in aanmerking.
3. Tot wie kan men zich wenden.
De contactpersoon voor zowel nieuwe aanvragen en herzieningen:
Stephanie Vandenbussche (sociale dienst WZC De Zathe)
Camille Taecke (vervanger, sociale dienst Sociaal Huis)

058 22 21 82
058 22 38 11

Bij een dringende annulatie waarbij de sociale dienst niet kan bereikt worden, mag er rechtstreeks
naar de keuken gebeld worden (058/22 21 83) of naar het onthaal van WZC De Zathe (058/22 21 80).
4. Tariefbepaling.
Het tarief voor een maaltijd in het sociaal restaurant bedraagt 6,00 EUR per maaltijd. Dit is een vast
tarief, de aanvrager is hiervoor vrijgesteld van een inkomensonderzoek.
5. Verplichtingen van de aanvrager.
De gebruiker ontvangt maandelijks een factuur. De toegezonden factuur dient binnen de dertig dagen
na factuurdatum te worden vereffend. Laattijdige betaling kan leiden tot stopzetting van de
maaltijdbedeling. Betwisting rond het factuurbedrag dient binnen de dertig dagen na factuurdatum
gemeld te worden.
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Art.2.

Het aangepaste reglement voor de maaltijden aan huis m.i.v. 1 mei 2022 als volgt goed te
keuren:

REGLEMENT INZAKE MAALTIJDENBEDELING aan huis O.C.M.W.
1. Wat?
Sedert 1 april 2020 levert de externe organisatie ’t Fermetje, in opdracht van het OCMW, warme
maaltijden aan huis. Dit zijn verse maaltijden, geen diepvries. Zowel gewone als dieetmaaltijden (zouten vetarm, aangepast voor diabetespatiënten, …) worden aangeboden. De maaltijden bestaan uit
soep, hoofdgerecht en een dessert. Er is een dagmenu, maar ook een weekmenu, als alternatief.
Er wordt dagelijks geleverd, dit tussen 10u en 12u30, met uitzondering de zondag. Op zaterdag wordt
de maaltijd van zondag meegeleverd. Bij feestdagen wordt de maaltijd ook de dag ervoor
meegeleverd. Bij feestdagen die op een maandag vallen, wordt er wel geleverd gezien ‘t Fermetje op
zaterdag geen verse maaltijd kan leveren voor 3 dagen ver.
Op woensdag ontvangt iedere klant het menu voor de daarop volgende week in tweevoud. Eentje om
in te vullen en terug mee te geven aan de chauffeur, en eentje om zelf bij te houden.
Er kan een maaltijdvoorkeur aangevraagd worden, individueel aangepast aan de gebruiker en dit
zonder meerprijs. De zaken die kunnen doorgegeven worden:
- alles i.v.m. diëten: bv. diabetes, zoutarm…;
- alles i.v.m. gemalen, gesneden, geblixt;
- altijd puree: is mogelijk om aan te passen;
- allergieën;
Gebruikers die om een of andere reden hun maaltijd voor een bepaalde dag of periode wensen te
annuleren, dienen dit de dag voor de annulatie mee te delen aan de contactpersonen hieronder
vermeld. Bij verzuim zal de prijs voor de nutteloos geleverde maaltijd(en) worden aangerekend.
2. Wie kan op de dienst maaltijdenbedeling een beroep doen?


Mensen die wegens ziekte, lichamelijk ongeschiktheid of bijzondere sociale omstandigheden
definitief of tijdelijk niet langer meer zelfstandig kunnen instaan voor de bereiding van maaltijden.
 Mensen die voor hun hoofdverblijfplaats ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters van de
gemeente Nieuwpoort en er ook effectief wonen.
Inwoners die de leeftijd van 65 jaar hebben bereikt hebben in ieder geval recht op hulp vanwege de
dienst maaltijdenbedeling.
3. Tot wie kan men zich wenden.
De contactpersoon voor zowel nieuwe aanvragen en herzieningen alsook de wijzigingen in
maaltijdenbedeling:
Camille Taecke van de sociale dienst
058 22 38 11
Stephanie Vandenbussche (vervanger)
058 22 21 82
4. Tariefbepaling.
Het tarief voor een maaltijd aan huis bedraagt 7,00 EUR per maaltijd. Dit is een vast tarief, de
aanvrager is hiervoor vrijgesteld van een inkomensonderzoek.
5. Verplichtingen van de aanvrager.
De gebruiker heeft de keuze om, ofwel om de 15 dagen, ofwel iedere maand de facturatie te
ontvangen. De toegezonden factuur dient binnen de dertig dagen na factuurdatum te worden
vereffend. Laattijdige betaling kan leiden tot stopzetting van de maaltijdenbedeling. Betwisting rond
het factuurbedrag dient binnen de dertig dagen na factuurdatum gemeld te worden.
Mededelingen inzake de dienstverlening dienen zoveel mogelijk rechtstreeks aan het OCMW te
gebeuren en niet aan de maaltijdenbedeler.
Art.3.

Kennis te geven van dit besluit aan het WZC de Zathe, de gebruikers van de dienstverlening,
de dienst financiën en de sociale dienst.

OCMW-Raad dd. 28 april 2022 nr. 1. Pagina 3 van 4

De Algemeen Directeur
Benoit Willaert
De Algemeen Directeur

Benoit Willaert

Namens de Raad voor Maatschappelijk Welzijn:
De Voorzitter
Rik Lips
Nieuwpoort, 28 april 2022
Voor eensluidend afschrift:
De Voorzitter

Rik Lips
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