
 

 

REGLEMENT WARME MAALTIJDEN 

 

 

Artikel 1 - doel 

 

Het OCMW Melle voorziet de mogelijkheid om aan alle inwoners van Melle warme maaltijden 

aan huis te laten leveren. 

 

 

Artikel 2 - doelgroep 

 

§1. De levering van warme maaltijden is mogelijk aan elke inwoner van Melle. 

 

§2. Onderstaande personen behoren tot onze sociale doelgroep: 

- personen die genieten van een leefloon of equivalent leefloon; 

- personen met een Inkomens Garantie voor Ouderen (IGO); 

- personen met een Zorgbudget voor ouderen; 

- personen met een Inkomensvervangende tegemoetkoming/integratietegemoetkoming 

(IVT/IT); 

- personen die in een collectieve schuldenregeling zitten. 

 

 

Artikel 3 - voorwaarden 

 

Voorwaarden voor gebruik van de dienstverlening: 

 

§1.  De gebruiker moet effectief verblijven in Melle. 

 

 

Artikel 4 - bedrag 

 

Er worden 2 bedragen gehanteerd: gewoon tarief en sociaal tarief. 

 

§1. Het basistarief wordt vastgelegd op 8 euro per geleverde maaltijd. 

 

§2. Het sociaal tarief wordt vastgelegd op 5 euro per geleverde maaltijd. 

 

 

 

 

 

 



Artikel 5 - procedure 

 

§1.  De gebruiker vraagt de levering van warme maaltijden aan via het formulier dat het OCMW 

Melle hiervoor ter beschikking stelt via zijn website www.ocmwmelle.be. De aanvraag kan 

ook telefonisch gebeuren. 

 

§2. De persoonlijke gegevens van de gebruiker worden verwerkt door het OCMW. 

 

§3. De gebruiker bezorgt aan de maatschappelijk werker een bewijs dat hij/zij in aanmerking 

komt voor het sociaal tarief. 

 

§4. Per geleverde maaltijd zal de gebruiker aan de chauffeur een groen bonnetje afgeven, 

waarop zijn/haar naam staat geschreven en de ook datum van de geleverde maaltijd. 

 

§5. De gebruiker kiest zelf hoelang hij/zij gebruik maakt van de dienstverlening alsook de 

frequentie van levering.  

 

§6. De chauffeur bezorgt wekelijks het menu van de komende week aan de gebruiker. Hierop 

kan de gebruiker voor de komende week aanduiden op welke dagen en welke maaltijden 

hij/zij wenst. Een maaltijd bestaat steeds uit soep, een hoofdgerecht en een dessert. De 

maaltijden worden dagelijks geleverd. Enkel de maaltijd voor zondag wordt op zaterdag 

geleverd.  

 

§7. Wijzigingen in de bestelling worden doorgegeven aan het OCMW en niet rechtstreeks aan 

de traiteur. 

 

§8. In gevallen waarbij de wijzigingen rechtstreeks door de gebruiker werden doorgegeven aan 

de traiteur en er toch iets misloopt met de levering, zal het OCMW hierin geen enkele 

verantwoordelijkheid kunnen nemen en de geleverde maaltijd ook effectief aanrekenen. 

 

§9. In situaties waarin het sociaal tarief verlopen is en dit niet wordt gecommuniceerd aan het 

OCMW, zal een herberekening gebeuren van de opgemaakte factuur. 

 

§10. Er wordt maandelijks een factuur opgemaakt van de geleverde maaltijden. 

 

§11. Wanneer de gebruiker niet langer van de dienstverlening gebruik wil maken, brengt hij/zij 

het OCMW hiervan op de hoogte. 

 

§12. Op voorstel van een maatschappelijk werker van het OCMW kan het bijzonder comité voor 

de sociale dienst in bepaalde situaties afwijken van het reglement. 

 

 

Artikel 6 - bekendmaking en inwerkingtreding 

 

§1. Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2022. 

 



§2. Dit reglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikelen 286-287 van het decreet 

over het lokaal bestuur. De toezichthoudende overheid wordt van de bekendmaking van 

dit besluit op de hoogte gebracht overeenkomstig artikel 330 van het decreet over het 

lokaal bestuur.  

 

 

 

 

 


