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Openbare vergadering

Reglement boodschappend ienst
De raad voor maatschappelijk welzijn

Feiten en context
Het lokaal bestuur De Pinte toont zich graag solidair en wil De Pintenaeren hulp bieden.
Daarom start team9840 met een boodschappendienst - om boodschappen,
levensnoodzakelijke middelen en medicijnen, aan huis te brengen,
De Pinte helpt (vzw) is een bestaand initiatief die de rol van boodschapper kan vervullen
zodat het ondertussen sterk uitgebouwde netwerk van vrijwilligers en prangende hulpvragen
elkaar kan blijven vinden.
. De dienstverlening is gratis;
. De boodsihapper schiet de boodschappen voor en wordt hiervoor terugbetaald door
het lokaal bestuur;
. De aanvrager krijgt van het lokaal bestuur een factuur die opgesteld wordt aan de
ha nd va n vera ntwoord n gsstu kken ( kassatickets).
Deze werkwijze is enkel van toepassing tijdens de coronamaatregelen uitgevaardigd bij
ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding
van het coronavirus COVID-19 te beperken.
Om snel van start te gaan met de boodschappendienst werd het reglement gevalideerd door
het vast bureau en wordt dit nu ter goedkeuring voorgelegd op de raad van maatschappelijk
welzijn.
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Hogere regelgeving
Gecoörd i ñeerde grondwet

Decreet over het lokaal bestuur

Vorige beslissingen
a

Besluit van de raad van maatschappelijk welzijn van 29 april 2019 betreffende
reglement voor het innen van niet-fiscale vorderingen en latere wijzigingen
Besluit van het vast bureau van 20 maart 2020 betreffende het valideren reglement
boodschappend ienst
Besluit van het vast bureau van 3 april2O2O betreffende het reglement
boodschappendienst: valideren - aanpassing

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Lokaal bestuur De Pinte
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Besluit:

Aftikel

1.
De raad voor maatschappelijk welzijn richt een boodschappendienst in. Deze
boodschappendienst staat open voor iedereen wonende op het grondgebied van De Pinte en
die hierop beroep wenst te doen én die de woning niet mag of kan verlaten ten gevolge van

de dringende maatregelen gericht op de beperking van de verspreiding van het corona virus
COVID-19 (ministerieel besluit van 18 maart 2020 en latere wijzigingen).

Artiket

2.
De hulpaanvrager richt zijn vraag aan een door het lokaal bestuur De Pinte aangeduide

dienstverlener, die de aanvraag beoordeelt en voor een boodschapper zorgt.

Artikel 3.
De boodschapper verricht de boodschappen, schiet het bedrag voor en bezorgt de
boodschappen aan de hulpaanvrager. Er mag geen betaling gebeuren tussen boodschapper en
hulpaanvrager. Van het afleveren van de boodschap aan de deur wordt als bewijs een foto
genomen. Deze foto wordt strikt vertrouwelijk gehouden en enkel aangewend voor de

doelstellingen van dit reglement.

Aftikel 4.
De boodschapper bezorgt de originele bewijsstukken (foto, kassaticket, boodschappenlijst)
aan de dienstverlener aangeduid door het lokaal bestuur De Pinte, waarop de dienstverlener
instaat voor de terugbetaling aan de boodschapper. De uitgaven worden vervolgens door het
lokaal bestuur De Pinte terugbetaald aan de dienstverlener aangeduid door het lokaal bestuur
De Pinte binnen een termijn van 10 dagen. Bewijsstukken met een datum tot en met 30 juni

2020 worden aanvaard en kunnen binnengebracht worden tot en met 15 juli 2020.

Artikel 5.
De hulpaanvrager krijgt een verzoekschrift van het lokaal bestuur De Pinte waarin de
betalingen van de boodschappen teruggevraagd worden.

Artikel 6.
De hulpaanvrager zal bij gebrek aan betaling in der minne burgerrechterlijk ingevorderd
worden voor wat het betwiste deel betreft. Voor de invordering van het niet-betwiste deel kan
bij gebrek aan betaling in der minne ingevorderd worden conform het besluit van de raad van
maatschappelijk welzijn van 29 april 2019, retributiereglement voor het innen van niet-fiscale
vorderingen en haar latere wijzigingen.

Artikel 7.

Dit reglement is van toepassing tot en met 30 juni 2020 en wordt bekendgemaakt conform de
voorwaarden van het decreet over het lokaal bestuur.
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