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Juridische gronden
•
•
•

•
•
•
•

De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen.
Artikel 28 §1 juncto artikel 74 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 (DLB) bepaalt
dat de vergaderingen van de raad voor maatschappelijk welzijn openbaar zijn.
Artikel 77 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 bepaalt dat de raad voor
maatschappelijk welzijn beschikt over de volheid van bevoegdheid voor de aangelegenheden die aan het
openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn door of krachtens de wet of het decreet zijn toevertrouwd.
De organieke wet van 08 juli 1976 betreffende de OCMW’s en inzonderheid op art. 57 en volgende.
Het besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 18 december 2007 waarbij dienstverlening van de
“sociale superette” werd ingesteld, laatst gewijzigd in zitting van 25 september 2018.
KB van 31 maart 2020 houdende dringende maatregelen inzake voedselhulp voor de doelgroep van
gebruikers van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.
Koninklijk besluit van 24 juni 2020 tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 maart 2020 houdende
dringende maatregelen inzake voedselhulp voor de doelgroep van gebruikers van de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn.

Feiten
•
•
•
•
•

De KB's van 31 maart 2020 en 24 juni 2020 voorzien in extra middelen voor de door de OCMW's
georganiseerde voedselbedeling.
Voor Maldegem betreft het een extra toelage van 4.536 euro, te besteden voor eind 2020.
De extra middelen kunnen onder meer aangewend worden voor het ter beschikking stellen van hygiënische
producten ter bestrijding van de Covid-19-pandemie.
Bovendien bepalen ze dat de middelen moeten aangewend worden voor eenieder die gebruik maakt van de
OCMW-dienstverlening in de meest brede zin.
Het reglement voorziet momenteel enerzijds een opsplitsing tussen gerechtigden op het basispakket en
degenen die enkel gerechtigd zijn op het pakket groenten en fruit. Deze opsplitsing blijft behouden, want
bewoners van het LOI zijn ingevolg de reglementering BIRB uitdrukkelijk uitgesloten van het basispakket.
Bovendien ontvingen zij voor hygiënische producten in de loop van de voorbije maanden reeds een pakket
met onder meer handgel en mondmaskers.

Argumentatie
•

•

•
•

De omzendbrief bij het KB (bij de KB's) bepaalt dat de toelage niet uitsluitend bestemd is voor gerechtigden
op maatschappelijke integratie of maatschappelijke dienstverlening, maar wel moet uitgebreid worden tot
de persoon die gebruik maakt van gelijk welke vorm van openbare dienstverlening die behoort tot de
opdrachten van het OCMW.
De producten die aangeboden worden in de sociale superette zijn actueel enerzijds de producten die
beschikbaar zijn via de verdeling van voedseloverschotten via het Belgisch Interventie en Restitutiebureau
(BIRB) en prodcuten die aangekocht worden anderzijds. In deze reglementering (BIRB) is de doelgroep aan
wie deze producten kunnen verdeeld worden beperkt (en enger dan de doelgroep opgenomen in de
bedoelde KB's.) Bovendien is het aanbod eerder beperkt.
Sinds een aantal jaren wordt het aanbod in de sociale superette van het OCMW daarom uitgebreid met
producten die aangekocht worden met eigen middelen, onder meer verse groenten en fruit.
Om bovenstaande redenen wordt voorgesteld het reglement sociale superette aan te passen door
uitbreiding van de doelgroep met de gerechtigden op de (vereenvoudigde) coronasteun en eenieder die
middels individuele beslissing door het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst toegelaten wordt tot het
gebruik van de sociale superette.
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Door de invoering van het reglement AanZet vervalt ook het reglement Zorgeloze Kindertijd en de
schoolcheque, waardoor een aanpassing van het reglement zich eveneens opdringt.
De voorgestelde wijzigingen gaan dus over artikel 1.§1;
▪
gerechtigden schoolcheque wordt vervangen door gerechtigden op AanZet;
▪
de gerechtigden op elke vorm van steun of tussenkomst op basis van het reglement Coronasteun,
wordt toegevoegd;
▪
eenieder die middels individuele beslissing van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst
toegelaten wordt tot het gebruik van de sociale superette wordt eveneens toegevoegd.
Het basispakket zal uitgebreid worden met hygiënische producten, hiervoor is eveneens een beperkte
aanpassing nodig (artikel 3).

Artikel 1:
De raad voor maatschappelijk welzijn stelt het reglement sociale superette vast als volgt:

Art. 1. Doelgroep
§ 1. Standaardpakket
- gerechtigden (equivalent) leefloon;
- alle personen, verblijvend in Maldegem die voldoen aan de voorwaarden voor
toekenning van een aanvullende steun of een tussenkomst in het kader van het
reglement AanZet;
- de gerechtigden op elke vorm van steun of tussenkomst op basis van het reglement
Coronasteun;
- eenieder die na individuele beslissing van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst
toegelaten wordt tot het gebruik van de sociale superette.
§ 2. Enkel groente en fruit
- cliënten verblijvend in het LOI
Art. 2. Procedure
De doelgroep krijgt voor elke bedeling een uitnodigingsbrief met een invulstrookje. Op het
voorziene tijdstip kunnen de gebruikers met hun strookje de aangeboden producten ophalen.
Indien het pakket niet kan opgehaald worden op het voorziene tijdstip dan dient het pakket
minstens één dag voor de superette gereserveerd te worden en dit door het invulstrookje te
bezorgen. De reden waarom een pakket niet kan worden opgehaald dient te worden
genoteerd en geëvalueerd door de begeleidend maatschappelijk werker.
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Art. 3. Standaardpakket
Het standaardpakket is afhankelijk van de geleverde goederen door het Fonds voor Europese
Hulp aan de Meest Behoeftigen (FEAD), aangevuld met groenten en fruit. De samenstelling
van het standaardpakket is afhankelijk van het aantal gezinsleden. Dit standaardpakket kan al
naargelang de nood aangevuld worden met hygiënische of andere producten.
Art. 4. Wijze van afhaling
Bij elke bedeling kunnen de gebruikers met hun ingevuld strookje een pakket afhalen. Er dient
zelf voor de nodige verpakking en voor transport gezorgd te worden. Voor gebruikers die niet
mobiel zijn, kan de mindermobielencentrale ingeschakeld worden volgens de bepalingen van
het reglement.
Art. 5. Sanctie bij niet afhalen product
Bij het niet afhalen van gereserveerde producten zonder geldige reden, wordt de gebruiker
uitgesloten van de eerstvolgende bedeling. Indien dit voorvalt, wordt de gebruiker ook per
brief op de procedure gewezen, met name dat indien dit nogmaals voorvalt, men het
komende jaar geen uitnodiging meer ontvangt.
Art. 6. Contact
OCMW Maldegem, cel sociale activering, tel. 050 72 72 16 of 050 72 72 12
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