Uittreksel uit het
VERSLAG DER ZITTING
van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn, gehouden in het
Centrum, Vercruysse De Solartstraat, 22 te Deerlijk op 8
december 2014

Waren aanwezig: Olivier Kaat, voorzitter;
Joseph R., Vercaempst V., Terrijn R., Depaemelaere M., Vermeulen W., Depla
J., Prat M. en Ghekiere P ., raadsleden;
Sarah Barbe, secretaris;
-------------------4. Thuisbegeleiding
a.

Procedure

De raad,
in openbare zitting vergaderd,
Overwegende dat sinds geruime tijd door het OCMW Deerlijk thuisbegeleiding
als dienstverlening naar cliënten wordt aangeboden;
Overwegende dat in dit kader een procedure bestaat, doch het wenselijk was
deze eens te herzien en waar vereist, de nodige aanpassingen door te voeren;
Gelet op voorliggende procedure thuisbegeleiding;
Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de
openbare centra voor maatschappelijk welzijn, inzonderheid op artikel 51;
BESLIST eenparig:
Art. 1. – De procedure thuisbegeleiding, zoals ne varietur aan huidige beslissing
gehecht, wordt goedgekeurd.
Art. 2. – Deze procedure treedt in werking op 1 januari 2015.
b.

Tarieven

De raad,
in openbare zitting vergaderd,
Gelet op de procedure thuisbegeleiding, zoals goedgekeurd in zitting van heden;
Overwegende dat bepaalde diensten die in het kader van de thuisbegeleiding
worden aangeboden betalend zijn en de tarieven daarvoor thans de volgende zijn:
- deelname kookvoormiddag: 2,50 euro per persoon
- wasbeurt: 2,00 euro per beurt
- droogbeurt: 1,00 euro per beurt
Overwegende dat deze tarieven werden goedgekeurd met ingang van 1
september 2004 en sindsdien niet meer gewijzigd zijn;
Overwegende dat het bijgevolg wenselijk is deze tarieven met ingang van 1
januari 2015 te herzien;
Overwegende dat daarnaast door de thuisbegeleidsters in het kader van de hulp
aan huis soms verplaatsingen worden gedaan en het wenselijk is de kilometers
van dergelijke verplaatsingen door te rekenen aan de cliënt aan het op het
moment van de verplaatsing geldende tarief van de kilometervergoeding, thans
0,3401 euro/km voor verplaatsingen met een gemotoriseerd voertuig;
Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de
openbare centra voor maatschappelijk welzijn, inzonderheid op artikel 51;
BESLIST met 8 ja-stemmen en 1 neen-stem (Marleen Depaemelaere):
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Art. 1. – In het kader van de woon- en thuisbegeleiding gelden vanaf 1 januari 2015
volgende tarieven:
-

deelname kookvoormiddag: 4,00 euro per persoon
wasbeurt: 4,00 euro per beurt
droogbeurt: 2,00 euro per beurt
verplaatsingen die door de thuisbegeleidsters in het kader van de hulp aan
huis worden gedaan: het op het moment van de verplaatsing geldende tarief
van de kilometervergoeding
Voor eensluidend uittreksel,

De Secretaris

De Voorzitter

Sarah Barbe

Kaat Olivier

