REGLEMENT WARME MAALTIJDEN ter plaatse
Art. 1: De Dienst Maaltijden is een thuiszorgdienst bedoeld om de klant zo lang mogelijk in zijn thuismilieu te
laten verblijven.
Art. 2: Het OCMW van Oudenburg biedt maaltijden aan, aan ouderen, vanaf de leeftijd van 65 jaar, personen met
een handicap en anderen die niet of onvoldoende in staat zijn om zelfstandig of met de hulp van kinderen of
kleinkinderen hun maaltijden te bereiden door één van de volgende redenen:
• medische oorzaken: ziekte, beperking, ongeval, hoge leeftijd, …
• bijzondere sociale omstandigheden: overlijden partner, herstel na hospitalisatie, hospitalisatie partner, …
De aanvragers moeten op het grondgebied van Groot-Oudenburg wonen.
Het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst kan hierop uitzonderingen toestaan.
Art. 3: Alle aanvragen gebeuren bij de centrumleider of bij afwezigheid, bij één van de collega’s van de Sociale
Dienst, enkel op werkdagen. De aanvragen dienen te gebeuren, minstens één dag op voorhand vóór 12 uur.
Indien u maaltijden wenst te nemen in het weekend of u wenst te starten op maandag, dan dient de aanvraag
uiterlijk tegen de vrijdag voordien, vóór 12 uur, te gebeuren.
Art. 4: De aanvraag gebeurt via een formulier waarop volgende gegevens worden vermeld: naam, voornaam,
adres, telefoonnummer, rijksregisternummer, contactgegevens familielid of kennis, huisarts,
dieetvoorschriften.
Art. 5: De warme maaltijden worden dagvers bereid. Op werkdagen worden de maaltijden in de cafetaria van het
dienstencentrum opgediend. U kan er tussen 11.30 uur en 12.30 uur terecht voor een maaltijd.
Tijdens het weekend en op feestdagen worden de maaltijden in de cafetaria van het WZC Riethove opgediend.
De maaltijden worden stipt om 11.30 uur opgediend.
Als u voor een bepaalde dag geen maaltijd wil of opnieuw maaltijden wil na een onderbreking, moet u dit
minstens één dag op voorhand vóór 12 uur aan onze dienst melden (indien dit een zondag of maandag betreft
dient u de vrijdag voordien, uiterlijk om 12 uur, te verwittigen). Uitzonderingen kunnen gemaakt worden bij
onvoorziene ziekenhuisopname.

Art. 6: De prijs wordt bepaald op 6,50 EUR per maaltijd. Op bepaalde feestdagen wordt 8,50 EUR per maaltijd
aangerekend. Soep, een hoofdgerecht, dessert en water zijn inbegrepen in de prijs.
Klanten met een beperkt inkomen kunnen een aanvraag indienen voor het bekomen van een verlaagd tarief na
inkomensonderzoek en goedkeuring van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst.
Art. 7: De aanwezigheid van de gebruikers wordt ter plekke geregistreerd. Er wordt u maandelijks een factuur
toegestuurd, halfweg de maand volgend op de maand waarin de maaltijden gebruikt werden. Er wordt
aangeraden uw factuur via domiciliëring te betalen.

Dit reglement werd goedgekeurd door de OCMW-raad in zitting van 11 september 2019.
Bereikbaarheid
Verantwoordelijke Dienst Maaltijden / Centrumleider dienstencentrum Biezenbilk
mevr. Britt Verburgh
Bereikbaarheid: elke werkdag van 8.30 uur tot 12 uur.
T 059 40 19 95
E maaltijden@ocmw-oudenburg.be
Bij afwezigheid van de verantwoordelijke wordt de aanvraag door collega’s van de Sociale Dienst genoteerd.
Keuken WZC Riethove: tel. 059 34 02 37

Geïndexeerde prijzen vanaf 1 mei 2022:
Maaltijd ter plaatse
Feestmaaltijd

€ 7,25
€ 9,50

