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UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE RAAD VOOR 
MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 

 
 

Vergadering raad voor maatschappelijk welzijn van 01/07/2019 
 
Aanwezig: 
Mark Vos, burgemeester 
Bert Cilissen, voorzitter 
Guy Kersten, Marina Pauly, Christiaan Bamps, Peter Neven, Mathieu Eycken, schepenen 
Jan Peumans, Davy Renkens, Anita Beusen, Ludwig Stevens, Jean Nicolaes, Anja Slangen, 
Joël L'Hoest, Dirk Jacobs, Steven Coenegrachts, Jan Noelmans, Laura Mulleners, Danny 
Lemmens, Gerard Stratermans, Patrick Janssen, Marie-Elise Smets, Yves Chanson, Anja 
Huls, raadsleden 
Guido Vrijens, algemeen directeur 
 

Verontschuldigd: 
Mieke Loyens, raadslid 
 

 
OCMW - Sociale dienst 
4.  REGLEMENT VOEDSELBANK 
 
Het OCMW bedeelt reeds jaren maandelijks voedselpakketten aan cliënten.  Tot op heden 
gebeurde dit op basis van mondelinge afspraken (intern en met de cliënten).  Gezien de vraag naar 
voedselpakketten stijgt en wij ook verzoeken krijgen van niet-cliënten is een formalisering in de 
vorm van een reglement noodzakelijk.  Zo kunnen we de doelgroep duidelijk afbakenen en de 
voorwaarden voor de bedeling concretiseren. 
 

• Organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk 
welzijn 

• Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 
 
Om gebruik te maken van de Voedselbank Limburg betaalt het OCMW jaarlijks een bijdrage van € 
80 (€ 1/persoon voor 80 gebruikers) voor ondersteuning in de werkingskosten. 
Deze bijdrage is voorzien in het budget (sleutel 61690030/09/0900 werkingskosten in het kader 
van armoedebestrijding). 
 
BESLUIT: 24 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Christiaan Bamps, Peter 
Neven, Mathieu Eycken, Jan Peumans, Davy Renkens, Anita Beusen, Ludwig Stevens, Jean 
Nicolaes, Anja Slangen, Joël L'Hoest, Dirk Jacobs, Steven Coenegrachts, Jan Noelmans, Laura 
Mulleners, Danny Lemmens, Gerard Stratermans, Patrick Janssen, Marie-Elise Smets, Yves 
Chanson, Anja Huls en Bert Cilissen 
 
artikel 1: 
De bedeling van voedselpakketten via de voedselbank is bedoeld voor: 
Cliënten in begeleiding bij het OCMW die: 

• recht hebben op een leefloon van het OCMW van Riemst; 
• recht hebben op een periodieke financiële of materiële steun (met uitzondering van 

éénmalige steunen) van het OCMW van Riemst; 
• in schuldhulpverlening zijn bij het OCMW van Riemst. 
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artikel 2: 
De gebruiker moet beschikken over een wettelijk verblijfsstatuut en feitelijk in Riemst verblijven 
(met uitzondering van leefloongerechtigde studenten waarvoor het OCMW van Riemst bevoegd is). 
 
artikel 3: 
Het gebruik van de voedselbank wordt individueel goedgekeurd door het Bijzonder Comité Sociale 
dienst (BCSD). 
Uitzonderlijk kan een beperkt en éénmalig voedselpakket toegekend worden aan mensen in een 
crisissituatie. 
 
artikel 4: 
Voor de maandelijkse bedeling van de voedselpakketten gelden volgende afspraken: 

• de gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het controleren van producten op vervaldatum en 
het gebruik van deze producten.  Hiervoor wordt bij het ophalen van het eerste pakket een 
document ondertekend. 

• Het gebruik van de voedselbank is een vrijwillige keuze van de cliënt.  Hij/zij kiest ook zelf 
welke aangeboden producten aanvaard worden of niet. 

• De samenstelling van het voedselpakket is afhankelijk van de beschikbare hoeveelheid 
van de producten en van de samenstelling van het gezin. 

• De datum en het uur van de voedselbedeling wordt maandelijks bepaald door het OCMW 
en meegedeeld aan de gebruiker. 

• De producten van de voedselbank worden maandelijks verdeeld en gereserveerd voor 
iedere gebruiker.  De gebruiker moet dan ook uiterlijk de dag van de bedeling verwittigen 
als het pakket niet afgehaald kan worden.  Op die manier kunnen de producten 
herverdeeld worden onder de andere gebruikers en kunnen we voedselverspilling 
voorkomen. 
Bij 2 maal niet of laattijdig afmelden in een periode van 6 maanden, kan gedurende 2 
maanden geen beroep gedaan worden op de voedselbank.  De gebruiker wordt hiervan 
schriftelijk verwittigd. 
Na deze schorsingsperiode moet de gebruiker zich zelf terug aanmelden om weer gebruik 
te maken van de voedselbank. 
Bij herhaling van het voorgaande volgt een 2e schorsing van 2 maanden. 
Bij een 3e herhaling volgt de definitieve schorsing en kan de cliënt geen gebruik meer 
maken van de voedselbank. 
Om billijkheidsredenen kan op advies van de maatschappelijk assistenten afgeweken 
worden van deze schorsingsmaatregel. 

• Om dringende reden kan gevraagd worden om het pakket de dag na de bedeling af te 
halen.  In dit geval worden geen verse producten (groenten, fruit) meer meegegeven. 

• Voedselpakketten worden niet aan huis geleverd. 
• Gebruikers die agressie (verbaal, fysiek, ...) tonen ten aanzien van de medewerkers of 

vrijwilligers worden onmiddellijk en definitief uitgesloten van het gebruik van de 
voedselbank. 

• Gebruikers die producten van de voedselbank doorverkopen worden onmiddellijk en 
definitief uitgesloten van het gebruik van de voedselbank. 

• Gebruikers die betrapt worden op sluikstorten van producten van de voedselbank worden 
onmiddellijk en definitief uitgesloten van het gebruik van de voedselbank. 
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artikel 5: 
Voor alle situaties die niet zijn opgenomen in dit reglement is een beslissing van het BCSD 
noodzakelijk. 
 
artikel 6: 
Dit reglement treedt in voege op 01/08/2019. 
 
 
 
Namens de raad 
get.  
Guido Vrijens 
algemeen directeur 

get. Bert Cilissen 
voorzitter 

 
Voor eensluidend afschrift 
 
 
 
 
Guido Vrijens 
algemeen directeur 

Bert Cilissen 
voorzitter 
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