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

Woonzorgcentrum - Reglement maa¡tijden familieleden bewoners
woonzorgcentrum scheldevelde
.De raad voor maatschappelijk welzijn

Feiten en conte*t
Momenteel kunnen enkel de partners Van bewoners van het Woonzorgcentrum een
middagmaal gebruiken volgens de afspraken die in het reglement hiervoor werden
vastgelegd.
In de voórbije maanden werd reeds enkele malen de vraag van familieleden van bewoners
gesteld of men ook een middagmaal kon reserveren.
Nu kan dit enkel als de familieleden van De Pinte en senioren zijn zodat ze onder het
reglement van het seniorenrestaurant vallen.
Op heden is het middagmaal voor de bewoners en de senioren in dezelfde ruimte en rond
hetzelfde tijdstip, waarbij dinsdag en donderdag de meest gereserveerde dagen voor het
seniorenrestaurant zijn. Daarom is het voorstel om aan de familieleden de mogelijkheid te
bieden om een middagmaal te gebruiken op maandag, woensdag en vrijdag, dit met een
maximum van 10 personen per dag, Gezien de familiebanden van bewoners zeer divers zijn,
wordt voorgesteld de mogelijkheid tot een maaltijd te voorzien voor elk familielid ongeacht de
graad van verwantschap. De reservatie dient drie werkdagen op voorhand te gebeuren
zodoende de maaltijden kunnen voorzien worden door de keuken, Voor het familielid die een
maaltijd gebruikt, wordt een factuur opgemaakt op naam van deze persoon.
Deze afspraken kunnen in een reglement voor de familieleden worden vastgélegd.

Hogere regelgeving
Decreet lokaal bestuur van 22 december 20L7 en latere wijzigingen
Artikel 285 en 286 van het decreet lokaal bestuur
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen

Besluit:

Aftikel

1.
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Familieleden van bewoners van het WZC Scheldevelde wordt de mogelijkheid aangeboden om
op maandag, woensdag en vrijdag een middagmaal te gebruiken.

AÊikel 2.
Het reglement, zoals gehecht in de bijlage, met de afspraken voor familieleden wordt
goedgekeurd.
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WZC Scheldevelde

Kasteellaan 4t, 9fJ40 De Pinte
Tel. (O9) 28O7296

Reglement seniorenrestaurant WZC Scheldevelde
familieleden bewoner
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Het OCMW De Pinte biedt aan familieleden van bewoners de mogelijkheid om een
middagmaal te gebruiken in het restaurant van het WZC Scheldevelde.
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Er kunnen maaltijden genuttigd worden op maandag, woensdag en vrijdag.

De maaltijden worden bij voorkeur schriftelijk (via een reseruatieformulier dat ter
beschikking ligt in het seniorenrestaurant) îf
via e-mail op

seniorenrestaurant(ôocmwdepinte.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 3
werkdagen voordien.
Gelieve ook te vermelden als u diabetespatiënt bent of gekende allergieën heeft.

Annuleren is mogelijk
betaald worden.

tot de werkdag voordien tot 14u00. Daarna moet de maaltijd

We behandelen alle informatie die we van gebru.ikers krijgen vertrouwelijk; met
inachtneming van de privacyregels en conform de GDPR-richtlijnen.
Zie hiervoor ook: https : /lwww.depi nte. be/privacyverklari nç

Een maaltijd bestaat uit soep, hoofdgerecht, desseft, 1 flesje water (plat of spuit) of
flesje tafelbier.
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De kostprijs bedraagt 6 euro.
De afrekeñing gebeurt met een factuur na het verstrijken van de maand.
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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 aparte eethoek voorzien. Borden en bestek dienen te worden afgeruimd door de
gebruiker op een daarvoor voorziene kar.
,,:,:"!::,:i:l,ii
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 Lokaal Bestuur 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 op volgende plaatsen en is steeds aanpasbaar aan
het marktaanbod:
www.depinte.be i
Sociaal Huis;
WZC Scheldevelde;
Serviceflats Hefstdroom
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Bij specifieke activiteiten (zoals bvb. mosselen) is het mogelijk dat er êen hogere
bijdrage wordt gevraaþd en dat er wordt afgeweken van de normale reservatieperiode.
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