Reglement met betrekking tot de gratis
voedselbedelingen
1. Begunstigden voor de voedselbedeling
Om in aanmerking te komen voor de gratis voedselbedeling moeten de
begunstigden:
1. In Herne verblijven en er effectief wonen en
2. Zich bevinden in één van de volgende situaties
2.1. begunstigden zijn van een leefloon, aanvullend leefloon of equivalent
leefloon
2.2. bewoners zijn van het Lokaal Opvanginitiatief van het OCMW Herne
2.3. personen/gezinnen zijn met een collectieve schuldenregeling. Deze
personen dienen een bewijs voor te leggen dat ze vallen onder een
collectieve schuldenregeling.
2.4. personen/gezinnen waarvan op basis van een sociaal onderzoek blijkt dat zij
nood hebben aan de voedselbedeling.
Bij hun aanvraag bezorgen deze personen een bewijs van inkomsten en
uitgaven.

2. Beslissing over de voedselbedeling
Personen/ gezinnen die wensen gebruik te maken van de voedselbedeling en
die vallen onder de categorie 2.4. dienen een inkomstenbewijs te
overhandigen aan de sociale dienst. Indien van toepassing worden ook
bewijsstukken van schulden/hoge kosten opgevraagd.
Er wordt per gezin een identiteitsfiche opgemaakt en een dossier bijgehouden
met de nodige informatie.
De aanvragen worden besproken op de teamvergadering van de sociale
dienst van het OCMW op basis van de gegevens uit het sociaal en financieel
onderzoek.
Er wordt in de eerste plaats een onderzoek gedaan naar de inkomsten van
betrokkene(n) maar er wordt ook steeds rekening gehouden met de
schuldenlast en eventuele hoge vaste kosten.
De voorstellen van de teamvergadering om voedselhulp te verlenen worden
ter goedkeuring voorgelegd aan de voorzitter van het bijzonder comité van de
sociale dienst in kader van de regelgeving betreffende de dringende
hulpverlening. In dringende situaties kan de maatschappelijk werker buiten de
teamvergadering, in overleg met de voorzitter, een persoon/gezin éénmalig
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toevoegen aan de lijst voor de volgende voedselbedeling, dit in afwachting
van de volgende teamvergadering van de sociale dienst.

3. Werking van de voedselbedeling
-

De voedselbedeling zal wekelijks plaatsvinden op maandag van 13u-14u in
het Noodwinkeltje van OCMW/Gemeente Herne gelegen naast de Bibliotheek
van Herne, Centrum 17A , 1540 Herne. Het tijdstip kan echter aangepast
worden afhankelijk van de noodwendigheden.
Personen die op dat moment niet aanwezig kunnen zijn en hiervoor een
geldige reden kunnen opgeven, kunnen een afspraak maken om een pakket
op een later moment op te halen op het OCMW.

-

Iedere klant krijgt een pasje met daarop zijn/haar naam. Dit pasje geeft aan
dat betrokkene recht heeft op voedselbedeling en voor hoeveel personen
(onderscheid volwassenen en kinderen onder 12jaar).
Afhaling door derden is mogelijk indien de begunstigde niet persoonlijk langs
kan komen naar de voedselbedeling. In dat geval dient het pasje voorgelegd
te worden vooraleer men een voedselpakket kan ontvangen.

-

Er wordt een lijst ter beschikking gesteld aan het personeel van het OCMW
met alle personen die in aanmerking komen voor de voedselbedeling. Deze
personen dienen zich telefonisch aan te melden op maandag tussen 9u en
11u voor de voedselbedeling van diezelfde dag.
Personen die zich in de voormiddag niet aangemeld hebben, kunnen in de
namiddag geen afhaling van voeding doen.

-

Er wordt gewerkt met een winkelsysteem. Dit wil zeggen dat er op voorhand
geen voedselpakketten worden gemaakt. Daarom wordt er gevraagd aan de
rechthebbenden om herbruikbare zakken en dozen mee te brengen om de
goederen te vervoeren naar huis.

-

Bij uitzonderlijke nood kunnen cliënten die extra hulp nodig hebben (naast de
voedselbedeling), na goedkeuring door de voorzitter van het bijzonder comité
van de sociale dienst een noodpakket ontvangen.

-

Er wordt wekelijks bijgehouden voor hoeveel personen er voeding afgehaald
werd. Maandelijks wordt het overzicht voorgelegd aan de leden van het
bijzonder comité voor de sociale dienst.

4. Schrapping uit de lijst voedselbedeling
In de volgende gevallen worden begunstigden geschrapt:
- Personen die in een periode van twee maand, twee maal niet langs kwamen
tijdens een voedselbedeling waarvoor ze zich die voormiddag aangemeld
hadden. Om opnieuw recht te hebben op voedselbedeling moeten zij opnieuw
een aanvraag doen bij een maatschappelijk werker. Bij een nieuwe
afwezigheid na aanmelding worden deze personen voor een periode van drie
maanden geschrapt.
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-

Personen die medewerkers of vrijwilligers van de voedselbedeling bedreigen
of fysiek/verbaal aanvallen.

-

Personen die verhuizen naar een andere gemeente.

-

Personen waarvan vastgesteld wordt dat ze artikelen die werden geschonken
door de voedselbedeling, doorverkopen.

-

Personen waarvan de financiële toestand gewijzigd is, en daardoor niet meer
aan de voorwaarden voldoen.

5. Voedselveiligheid
-

Op veel producten staat een uiterste houdbaarheidsdatum vermeld. Indien dit
niet het geval is, wordt er een sticker aangebracht met de aankomstdatum bij
de voedselbedeling.

-

Brood en andere voedingsproducten uit de diepvries mogen na ontdooiing
niet opnieuw ingevroren worden.

6. Kennisgeving reglement
-

Bij de opstart van de voedselbedeling ontvangt de begunstigde een
exemplaar van dit reglement en ondertekent hij/zij voor ontvangst.

-

Het initiatief van voedselbedeling wordt bij opstart bekend gemaakt aan de
burgers via de pers, de sociale dienst van het OCMW en de
communicatiekanalen van de gemeente en het OCMW.
Het volledige reglement op gepubliceerd de website van het OCMW.
Daarna wordt het jaarlijks vermeld in het infoblad van de gemeente.

7. Evaluatie
Er wordt een evaluatie van de werking van de voedselbedeling en van dit reglement
voorzien in september 2020 - oktober 2020.

8. Slotbepaling
Alle beslissingen op vragen waarvoor dit reglement geen specifieke maatregelen
voorziet behoren tot de bevoegdheid van het vast bureau.

Goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn in vergadering van
27/05/2020
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