
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE RAAD VOOR 
MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

Vergadering raad voor maatschappelijk welzijn van 13/04/2021

Aanwezig:
Mark Vos, burgemeester
Davy Renkens, voorzitter
Guy Kersten, Marina Pauly, Christiaan Bamps, Peter Neven, Mathieu Eycken, schepenen
Ludwig Stevens, Anja Slangen, Mieke Loyens, Joël L'Hoest, Dirk Jacobs, Steven 
Coenegrachts, Jan Noelmans, Laura Mulleners, Danny Lemmens, Marc Konings, Patrick 
Janssen, Marie-Elise Smets, Yves Chanson, Anja Huls, Bert Cilissen, Philippe Geelen, 
raadsleden
Guido Vrijens, algemeen directeur
Afwezig:
Jan Peumans, Liesbeth Pauly, raadsleden

Welzijn & Vrije Tijd - Dienstencentrum
2.  RETRIBUTIEREGLEMENT DORPSRESTAURANTS

Gelet op het decreet lokaal bestuur, artikel 77 en artikels 330-334;
Gelet op de organisatie van de dorpsrestaurants voor de inwoners van Riemst;
Overwegende dat deze organisatie kosten met zich meebrengt;
Overwegende dat het noodzakelijk is om aan de deelnemers een deelnameprijs te vragen;
Overwegende dat het noodzakelijk is om de tarieven vast te leggen in een retributiereglement;
Overwegende dat de jaarlijks indexeerbare aankoopprijs van de maaltijden, in het lopende jaar, 
4,982€ (incl. BTW) bedraagt, per maaltijd, bestaande uit een soep, een hoofdgerecht en een dessert.
Er wordt voorgesteld om, met ingang vanaf 01 april 2021, het tarief voor deelname aan de 
dorpsrestaurants in de gemeente Riemst te behouden op 5,00 € per maaltijd, en om voor kinderen 
t.e.m. 12 jaar het tarief te behouden op 2,50 € per maaltijd.
Er wordt bijkomend voorgesteld om het maaltijdtarief voor de vrijwilligers, die meehelpen tijdens de 
dorpsrestaurants vast te leggen op 2,50 € per maaltijd inclusief drank.
Overwegende dat, naast gratis water, diverse andere dranken aangeboden worden in de 
dorpsrestaurants;
Overwegende dat de prijzen van deze dranken moeten beantwoorden aan het sociale karakter van 
deze activiteiten is het aangewezen om de prijzen van de dranken gematigd te houden;
Er wordt voorgesteld om de volgende tarieven te hanteren: 
Koffie, Thee, Frisdrank, Pils: 1,00€ - Glas wijn: 1,50€ - Speciale bieren: 2,00€. 

BESLUIT: 18 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Christiaan Bamps, Peter 
Neven, Mathieu Eycken, Anja Slangen, Mieke Loyens, Joël L'Hoest, Dirk Jacobs, Laura Mulleners, 
Danny Lemmens, Marc Konings, Yves Chanson, Anja Huls, Bert Cilissen, Philippe Geelen en Davy 
Renkens
5 onthoudingen: Ludwig Stevens, Steven Coenegrachts, Jan Noelmans, Patrick Janssen en Marie-
Elise Smets

artikel 1:
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn keurt het retributiereglement voor deelname aan de 
dorpsrestaurants en de prijzen van de aangeboden dranken goed.

artikel 2:
Het tarief voor deelname aan de dorpsrestaurants in de gemeente Riemst blijft, met ingang van 01 
april 2021, behouden op 5,00 € per maaltijd. Voor kinderen t.e.m. 12 jaar wordt voor een maaltijd 



2,50 € aangerekend. Het tarief voor de vrijwilligers, die meehelpen tijdens de dorpsrestaurants, wordt 
vastgelegd op 2,50€ voor een maaltijd, inclusief drank.
De huidige prijzen worden behouden.

artikel 3:
Naast gratis water, worden diverse andere dranken aangeboden in de dorpsrestaurants. Hiervoor 
worden de volgende tarieven vastgelegd, vanaf 01 april 2021: Koffie, Thee, Frisdrank, Pils: 1,00€ - 
Glas wijn: 1,50€ - Speciale bieren: 2,00€. 

artikel 4:
Om deel te nemen aan de dorpsrestaurants is voorafgaande inschrijving verplicht.

artikel 5:
De retributie is verschuldigd door elke deelnemer, en dient ter plekke contant betaald te worden.

artikel 6:
Bij tijdige annulering van de inschrijving (tot de dag voorafgaand aan het dorpsrestaurant), en in 
gevallen van overmacht (vb. ziekte), is geen retributie verschuldigd. Bij afwezigheid na reservatie, 
zonder afmelding en zonder aanvaardbare reden, wordt de verschuldigde retributie bij een 
volgende deelname extra aangerekend.

artikel 7:
Van dit reglement wordt melding gemaakt bij de toezichthoudende overheid overeenkomstig art. 
330 van het DLB. Het reglement wordt overeenkomstig artikels 286, 287 en 288 van het DLB 
afgekondigd en bekendgemaakt.

artikel 8:
Het Vast Bureau wordt gemachtigd tot uitvoering.
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