OCMW DE PINTE
Kasteellaan 4t,9840 De Pinte

Raad voor Maatschappelijk

Welzijn

Uittreksel uit de notulen van 25 maaÉ 2OLg
Aanwezig

Verontschuldigd
Afwezig

Kathleen Ghyselinck, Voorzitter raad voor maatschappelijk welzijn
Vi¡cent Van Peteghem, Voorzitter van het vast bureau
Willem Rombaut, Kristof Agache, Laure Reyntjens, Benedikte Demunck,
Leden van het vast bureau
Lieve Van Lancker, Voorzitter BCSD
Wim Vanbiervliet, Guy Blomme, Antoine Van Nieuwenhuyze, Trudo
Dejonghe, Lutgard Vermeyen, Leen Gryffroy, Christel Verleyen, Liselotte
Thienpont, Erik Van de Velde, Ann Vandenbussche, Marthe Van Den
Abbeele, Evelyne Gomes, Ina Quintyn, OCMW-raadsleden
Veerle Goethals, Algemeen directeur
Hilde Claeys, OCMW-raadslid

I

Openbare vergader¡ng

Seniorenrestaurant - aanpass¡ng reglement en kennisname uitbreiding
De raad voor maatschappelijk welzijn

Feiten en context
Aanpassinq reqlement seniorenrèstaurant externen & pàÉners:
Op 1 oktober 2018 werd de werking van het seniorenrestaurant uitgebreid naar elke werkdag
Naar aanleiding van vragen/opmerkingen van een aantal senioren werd op 8 februari 2019
een evaluatie van de werking en de inschrijvingsmodaliteiten gehouden. De huidige afspraak
tot reservatie "tot maximum 10 dagen op voorhand" zorgde voor onduidelijkheid en leidde
ertoe dat bepaalde senioren geen kans kregen om tijdig in te schrijven. Door de aanpassing
te doen dat "reservatie kan vanaf de bekendmaking van het weekmenu, wekelijks op
dinsdag" krijgt elke senior gelijke kansen tot inschrijving. Het voorstel is om het regiement zo
aan te passen en dit met ingang van 1 april 2019 in werking te laten gaan.
Kennisname verhooino aantallen:
In het besluit van 28/8/2018 van de RMW en BCBO van L2/Og/2018 werd gesteld dat het
aantal personen terug verhoogd zou r¡iorden bij de levering van het nieuwe meubilair en de
herinrichting van de cafetaria van het WZC Scheldevelde. Het nieuwe meubilair werd intussen
geleverd op2t februari 20L9. Hierdoor zal met ingang van l april 2019 maximum 20
personen per werkdag kunnen komen middagmalen. (Momenteel is dit 15 personen)
Hogere regelgeving
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Decreet lokaal bestuur van 22december 2Ol7 enlatere wijzigingen
Artikel 285 en 286 van het decreet lokaal bestuur

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen

Besluit:

AÉikel

1.
Het reglement van het seniorenrestaurant - externen goed te keuren met ingang van 1 april

20t9

Artikel

2
OCMW De Pinte
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Het reglement van het seniorenrestaurant - partners goed te keuren met ingang van 1 april
20L9.

AÉikel 3.

Kennisname van de verhoging van het aantal personen met ingang van 1 april 20!9
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Regl ement sen¡orenrestaurant
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wzc scheldevelde - partner bewoner
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Het OCMW De Pinte biedt aan partners van bewoners de mogelijkheid om een middagmaaltijd
te gebruiken in het restaurant van het WZC Scheldevelde.
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Er kunnen maaltijden genuttigd worden op iedere dag van de week.
r .. i:i
De maaltijden worden bij voorkeur schriftelijk (via een reservatieformulier dat ter beschikking
ligt in het seniorenrestaurant) of 'via e-mail op sen¡orenrestaurant@ocmwdepinte,be
gereserveerd, maar kan eventueel ook telefonisch
.:

Reserveren kan vanaf de bekendmaking van het weekmenu, dat wekelijks op dinsdag
gebeurt. Dit met een maximum van 10 dãgen op voorhand en ten laatste de-werkâa g
voordien tot 14u00.

Bij de eerste reservatie dient u uw identiteitskaart voor te leggen en uw telefoonnummer door
te geven. Gelieve ook te vermelden of u diabetespatiënt bent of als u gekende allergieën heeft.

Annuleren

is mogelijk tot de werkdag voordien tot

betaald worden.

14u00, Daarna ¡noet de maaltijd

We behandelen alle informatie die we van gebruikers krijgen vertrouwelijk, met inachtneming
van de privacyregels en conform de GDpR-richflijnen.
Zie h iervoor ook : https ://www. depi nte. belprivacyverkla ri ng
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Een maaltijd bestaat uit soep, hoofdgerecht, dessert, 1 flesje water (plat of spuit) of 1 flesje
tafelbier.
De kostprijs bedraagt 6 euro.
De afrekening gebeurt met een factuur na het verstrijken van de maand.
Het is ook mogelijk de betaling via domiciliëring te laten verlopen.
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De maaltijden worden om 11u45 (bewoners) en om 12u00 (seniorenrestaurant) opgediend in
het restaurant van het woonzorgcentrum. Voor het seniorenrestaurant is een apartã eethoek
voorzien, Borden en bestek dienen te worden afgeruimd door de gebruiker op een daarvoor
voorziene kar.
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Afhankelijk van het menu kan bij ziekte van de gebruiker de maaltijd afgehaald worden op de
dag van reservatie ten laatste om 13u30 (tegen de normale prijs), Eenmaãl de maaltijd net WZC
heeft verlaten, is het OCMW niet meer verantwoordel¡jk voor de kwaliteit van de maálti¡den.
Maaltijden worden in geen geval thuisgebracht door de diensten van het OCMW.
Aanpassing reglement seniorenrestaurant partners

- raad 20190325
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Het menu kan worden geraadpleegd op volgende plaatsen en is steeds aanpasbaar aan het
rnarktaanbod:
. www.depinte.be';
. Sociaal Huis;
o WZC Scheldevelde;
'v
o Serviceflats Herfstdroom
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Bij specifieke activiteiten (zoals bvb. mosselen) is het mogelijk dat er een hogere bijdrage wordt
gevraagd en dat er wordt afgeweken van de normale reservatieperiode.
)

Aanpassing reglement seniorenrestaurant partners

- raad 20790325
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Tel. (09) 28o72

Regleme.nt sen¡orenrestaurant WZC Scheldevelde

- externen
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Het OCMW De Pinte biedt aan externen de mogelijkheid om een middagmaaltijd te gebruiken in
het restaúrant van het WZC Scheldevelde.
Volgende externen kunnen gebruik maken van het seniorenrestaurant:
o inwoners van De Pinte, wäarvan 1 van beide partners minstens 65 jaar is;
¡ inwoners met een beperking (dit moet blijken uit een attest van de FOD Personen met een
handicap, voor te leggen bij de eerste reservatie);
. vrijwilligers van het OCMW als ze van dienst zijn,
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Er kunnen maaltijden genuttigd worden op iedere werkdag, niet in het weekend of

op

feestdagen' Bij speciale activiteiten van het WZC Scheldevelde (bvb. barbecue) is het mogelijk
dat het seniorenrestaurant niet doorgaat. Dit zal steeds tijdig worden aangekondigd,

t'.' : ,.; i.1. -.
Het aantal toegelaten externen.is beperkt
De maaltijden worden bij voorkeur schriftelijk (via een reservatieformulier dat ter beschikking
ligt in het seniorenrestaurant) of via e-mail op seniorenrestaurant@ocmwdepinte,be
gereserveerd, maar kan eventueel ook telefonisch

Reserveren kan vanaf de bekendmaking van het weekmenu, dat wekelijks op dinsdag
gebeurt. Dit met een maximum van 10 dagen op voorhand en ten laatste de werkdag
voordien tot 14u00.

Bij de eerste reservatie dient u uw identiteitskaart voor te leggen en uw telefoonnummer door
te geven. Gelieve ook te vermelden of u diabetespatiënt bent of als u gekende allergieën heeft.
Bij de volgende reservaties dient u steeds volgende gegevens doorte geven:
. uw naam;
. de data waarop u maaltijden reserveert;
. het aantal personen.
Annuleren is mogelijk tot de werkdag voordien
worden.

tot 14u00. Daarna moet de maaltijd

betaald

We behandelen alle informatie die we van gebruikers krijgen vertrouwelijk, met inachtneming
van de privacyregels en.conform de GDPR-richtlijnen.
Z ie h iervoor oo k : https : //www. depi nte. be/privacyverkla ri ng
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Een maaltijd bestaat uit soep, hoofdgerecht, dessert, 1 flesje water (plat of spuit) of 1 flesje
tafelbier. De kostprijs bedraagt 6 euro,
De afrekening gebeurt met een factuur na het verstrijken van de maand.
Het is ook mogelijk de betaling via domiciliëring te laten verlopen.
L

Aanpassing reglement seniorenrestaurant externen

- raad 20190325
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De maaltijden woiden om 12u00 opgediend in het restaurant van het woonzorgcentrum.
Voor het seniorenrestaurant is een aparte eethoek voorzien.
Borden en bestek dienen te worden afgeruimd door de gebruiker op een daarvoor voorziene kar
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Afhankelijk van het menu kan bij ziekte van de gebruiker de maaltijd afgehaald worden op de
dag van reservatie ten laatste om 13u30 (tegen de normale prijs). Eenmaal de maaltijd het WZC
heeft verlaten, is het OCMW niet meer verantwoordelijk voor de kwaliteit van de maaltijden.
Maaltijden worden in geen geval thuisgebracht door de diensten van het OCMW.
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Het menu kan worden geraadpleegd oþ volgende plaatsen en is steeds aanpasbaar aan het
marktaanbod:
www.depinte.be;
Sociaal Huis;
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\NZCScheldevelde;'
Serviceflats Herfstdroom
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Bij specifieke activiteiten (zoals bvb. mosselen) is het mogelijk dat er een hogere bijdrage wordt
gevraagd en dat er wordt afgeweken van de normale reservatieperiode.

Aanpassing reglement geniorenrestaurant externen
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