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Reglement op de toekenning van voedselpakketten
OVERW EGEND GEDEELTE
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;
Gelet op de OCMW-wet van 8 juli 1976 en latere wijzigingen;
Gelet op de Wet van 2 april 1965 en latere wijzigingen betreffende het ten laste nemen van steun door
de OCMW’s;
Overwegende dat het OCMW vaststelt dat diverse cliënten onvoldoende middelen hebben om voedsel
aan te kopen;
Overwegende dat er in Kortenaken geen georganiseerde voedselbedeling voorhanden is en dat het
OCMW Kortenaken er daarom voor gekozen heeft samen te werken met de Sint-Vincentius-vereniging,
gevestigd te Diest; Hier kan er 1x/maand een voedselpakket worden afgehaald, mits voorlegging van
een attest van het OCMW Kortenaken, verklarende dat de aanvrager gerechtigd is op deze
hulpverlening;
Overwegende dat het OCMW in een toelage voor voedselpakketten wenst te voorzien;
Na beraadslaging, besluit de OCMW-raad:
BESCHIKKEND GEDEELTE
ARTIKEL 1 /TOEPASSINGSPERIODE
Dit reglement is van toepassing op legislatuur 2019-2024.
ARTIKEL 2 /RECHTHEBBENDEN
Rechthebbenden op voedselpakketten zijn volgende personen:
-

Personen die in budgetbeheer zijn bij het OCMW
Personen die in een procedure van collectieve schuldenregeling zitten
Personen die een leefloon of een financiële steun equivalent leefloon genieten

In alle andere gevallen zal een sociaal onderzoek gebeuren naar de inkomsten en uitgaven van de
aanvrager.
ARTIKEL 3 /AANVRAAG
Rechthebbenden moeten zelf een aanvraag te richten aan het OCMW tot het bekomen van een
voedselpakket. De aanvraag zal worden voorgelegd de eerstvolgende vergadering van het Bijzonder
Comité voor de Sociale Dienst.
ARTIKEL 4 /BIJZONDERE VOORW AARDE
Alle dossiers houdende de aanvraag van voedselpakketten vereisen een positief advies van de
behandelende maatschappelijk assistent(e). Indien deze van oordeel is dat een cliënt – ondanks een
beperkt inkomen – toch in staat is de nodige levensmiddelen aan te kopen, zal geen toekenning van
een voedselpakket kunnen gebeuren.
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ARTIKEL 5 /AFHALING
De rechthebbenden ontvangen jaarlijks een lijst waarop de afhaaldata vermeld staan.
De cliënten kunnen bij het OCMW de voedselpakketten afhalen op de afgesproken data.
Voor cliënten die over geen vervoer beschikken zal het OCMW het pakket aan huis brengen.
Indien de cliënt uitzonderlijk geen voedselpakket wenst (bijv. hospitalisatie, …) dient hij/zij het OCMW
hiervan te verwittigen uiterlijk op maandag voor 12 uur in de week dat het pakket ter beschikking is.
Wanneer de rechthebbende cliënt zijn/haar pakket twee keer niet afhaalt zonder verwittiging, zal hij
geen recht meer hebben op voedselpakketten.
ARTIKEL 6 /BEKENDMAKING
Dit reglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig het Besluit van de Vlaamse Regering van 20 april
2018 betreffende de bekendmaking en raadpleegbaarheid van besluiten en stukken van het lokaal
bestuur, betreffende de wijze waarop de reglementen en verordeningen van het lokaal bestuur worden
bijgehouden in het register en betreffende de raadpleegbaarheid van de besluiten van de politiezones
en hulpverleningszones.
Op de gemeentelijke webstek wordt dit reglement gepubliceerd op https://www.kortenaken.be/bestuurdiensten/reglementen/ met vermelding van de datum waarop het door de OCMW-raad aangenomen
werd.
ARTIKEL 7 /INW ERKINGTREDING
Dit reglement treedt in werking vanaf 29 maart 2019.
Dit reglement vervangt alle voorgaande reglementen inzake deze materie.
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