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Reglement met betrekking tot gratis voedselbedeling.

De Raad,
Aanleiding en doel
Om de meest kwetsbare inwoners de kans te geven om in hun voedselbehoefte te voorzien
wenst het OCMW een dienst voedselbedeling op te starten. De bedoeling is om aan cliënten
die voldoen aan de voorwaarden van het reglement, de kans te geven een basisaanbod aan
levensmiddelen gratis op te halen in de voedselwinkel.
Er wordt geopteerd voor een hedendaags winkelconcept in plaats van een traditionele
voedselbedeling via vooraf samengestelde voedselpakketten.
De organisatie verloopt op een ecologisch verantwoorde manier: de bevoorrading gebeurt
dicht bij huis, bij lokale handelaars die voedseloverschotten gratis ter beschikking stellen. De
voedingsmiddelen worden opgehaald door vrijwilligers, de bedeling aan de cliënten gebeurt
door de medewerkers van het OCMW.

Bevoegdheid
artikel 40 en 41 decreet lokaal bestuur
Juridische gronden
Organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.

Advies en motivering
Aan de raad wordt voorgesteld om het reglement met betrekking tot gratis voedselbedeling
goed te keuren volgens de tekst gevoegd bij dit besluit.
Financieel advies en visum
De opzetten van deze dienstverlening is een uitvoering van actie 122 van het beleidsplan
2020-2025 en van SDG 1 en 2
Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1: Het reglement met betrekking tot gratis voedselbedeling wordt goedgekeurd
volgens de tekst gevoegd bij dit besluit.
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Artikel 2: Dit besluit wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 285 ev decreet lokaal
bestuur.
Gepubliceerd op 04 juni 2020.

Gedaan in zitting, datum als hiervoor.
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