5.1. Sociaal tarief maaltijden
( LDC Dorpshuis De Ster en WZC Sint-Anna )
Wat?
Dit reglement beschrijft de voorwaarden voor een tussenkomst voor de maaltijden LDC
Dorpshuis De Ster of WZC Sint-Anna.

Voorwaarden?
-

Specifieke voorwaarden:
o Elke aanvraag is persoonsgebonden en moet voldoen aan volgende
voorwaarden:
 Gedomicilieerd zijn in Ichtegem (incl. mensen die wonen in de
serviceflats van het WZC)
of
 Kinderen begeleid door (groot)ouder die van dit voordeel gebruik
maken: tot en met 10 jaar
EN
 in begeleiding zijn bij het OCMW en
 in begeleiding zijn bij het OCMW voor langlopend en een
negatief budgetplan hebben
 in collectieve schuldenregeling zijn
of
 personen die recht hebben op IGO of een tegemoetkoming van
het FOD personen met een handicap ( personen < 65j.) of op een
zorgbudget voor ouderen met een zorgnood (het vroegere thab),
die uitbetaald wordt via de Zorgkas (personen 65+)
of
 voor andere aanvragen: netto inkomen van de laatste 3 maanden
mag niet hoger zijn dan 1,3 x het respectievelijke bedrag leefloon
(RMI) volgens categorie alleenstaande, samenwonende of gezin
met personen ten laste en wordt toegepast volgens de huidige
index op het moment van de aanvraag.

De maaltijden moeten in het LDC of St-Anna genuttigd worden (behalve bij overmacht).
Maaltijden in het LDC en het WZC Sint-Anna kunnen gecombineerd worden, tot aan
een maximum van 21 maaltijden per maand.

Hoe?
§ 1 Een aanvraag kan gebeuren via de centrumleider, de sociale dienst van het
OCMW of via het loket Sociaal Huis. De aanvrager moet één van de volgende
formulieren kunnen voorleggen:




attest OCMW, collectieve schuldenregeling of begeleiding of
attest IGO of
attest tegemoetkoming FOD

§ 2 Indien de aanvrager geen van bovenstaande attesten kan voorleggen, dan zal er
rekening gehouden worden met het inkomen en moeten onderstaande gegevens aan
doorgegeven worden.


bewijs van de inkomsten van de laatste 3 maanden ( pensioenstrookje, ziekte
uitkering, loon, werkloosheidsuitkering, e.d.)

§ 3 Bij aanvragen die gebeuren via het lokaal dienstencentrum of het Sociaal Huis,
wordt een ontvangstbewijs aangemaakt in het COT (New Horizon) en wordt de nieuwe
aanvraag met de nodige formulieren aan de teamverantwoordelijke sociale dienst van
het OCMW bezorgd, die het dossier dan toewijst aan een maatschappelijk werker.
Uitzondering op de aanvraag procedure: Kinderen tot 10 jaar moeten geen procedure
doorlopen. Deze werd immers doorlopen bij de aanvrager ((groot)ouder).

Bedrag?
-

in LDC Dorpshuis De Ster : 5 euro i.p.v. het normaal tarief ten bedrage van 8
euro
in WZC Sint-Anna: tussenkomst van 15 euro per maaltijdkaart van 40 euro met
een maximum van 63 euro/maand (= gemiddelde van 21 werkdagen).

Wettelijkheden?
-

In toepassing van artikel 1 en artikel 57 § 1 van de Organieke Wet van 1976.

