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Gemeenteraad GOEDGEKEURD 
Besluit Zitting van 28 april 2022

OCMW - Dorpshuis

9 2022_GR_00031 Tussenkomst school voor organisatie gezonde maaltijd: 
reglement - Vaststelling

Samenstelling:

Aanwezig:
de heer Stijn Van Baelen, Burgemeester -voorzitter; de heer Erik Vanmierlo, Schepen; de heer Jan 
Verjans, Schepen; mevrouw Lieve Theuwissen, Schepen; de heer Bert Schelmans, Schepen; 
mevrouw Ann Bernaerts, Raadslid; mevrouw Mia Croonen, Raadslid; de heer Mathieu Damen, 
Raadslid; mevrouw Geertje Das, Raadslid; mevrouw Sylvia Dries, Raadslid; de heer Toon Geusens, 
Raadslid; mevrouw Nicole Ketelbuters, Raadslid; de heer Luc Martens, Raadslid; de heer Guido 
Schonkeren, Raadslid; de heer Friedo Steensels, Raadslid; de heer Jos Vanmontfort, Raadslid; 
mevrouw Lieve Willems, Raadslid; de heer Tom Wertelaers, Raadslid; mevrouw Ann Vande Weyer, 
Raadslid; de heer Pieter Schuurmans, Raadslid; mevrouw Anja Smids, Raadslid; de heer Eddie 
Brebels, Algemeen directeur

Afwezig:
de heer Marc Vanherk, Schepen; mevrouw Sara Vrolix, Raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
Op 23 september 2015 stelde de raad van maatschappelijk welzijn het reglement 'Tussenkomst school 
voor organisatie gezond ontbijt' vast. 
Naar aanleiding van een subsidieaanvraag van een school werd geconstateerd dat het reglement 
opnieuw vastgesteld dient te worden door de gemeenteraad aangezien preventieve gezondheidsacties 
in het gemeentelijk deel van het meerjarenplan  opgenomen zijn.
Tevens wordt gevraagd om het reglement breder op te vatten en uit te breiden naar een tussenkomst 
voor scholen voor de organisatie gezonde maaltijd. Aanleiding hiertoe is de vraag van een school om 
in plaats van een ontbijt een lunchpakket te mogen aanbieden. Deze vraag werd gesteld toen de 
strengere coronamaatregelen nog van toepassing waren.
Het bestaande reglement 'Tussenkomst school voor organisatie gezond ontbijt' wordt opgeheven door 
de raad voor maatschappelijk welzijn in zitting van heden en er zal een nieuw 
reglement  'Tussenkomst school voor organisatie gezonde maaltijd' ter vaststelling worden voorgelegd 
aan de gemeenteraad.

Argumentatie
De actie 'Preventie, sensibilisering en gezondheidsacties voor jong en oud' staat in het gemeentelijk 
deel van het meerjarenplan ingeschreven onder het actieplan 'preventief gezondheidsbeleid' op 
budgetsleutel 6490010/MENS/0909 - MJP001562. 
Het bestaande OCMW-reglement dient vervangen te worden door een nieuw gemeentelijk reglement 
aangezien de middelen preventief beleid voorzien zijn in het gemeentelijk budget.  Daarnaast zal het 
reglement ook verruimd worden van gezond ontbijt naar gezonde maaltijd.
De modaliteiten blijven behouden:
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• De tussenkomst kan 1 keer per 2 jaar aangevraagd worden;
• De tussenkomst bedraagt maximaal € 0,50 per leerling;
• De school dient de aanvraag minstens twee maanden op voorhand in.

Na vaststelling van het reglement zullen de basis- en secundaire scholen van Bocholt op de hoogte 
gebracht worden van dit nieuw reglement.

Juridische grond
Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, in het bijzonder artikel 40 § 3 dat bepaalt 
dat de gemeenteraad de gemeentelijke reglementen vaststelt.  Artikel 41, 14° van dit decreet bepaalt 
dat deze bevoegdheid niet aan het college van burgemeester en schepenen kan worden 
toevertrouwd. 
Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, in het bijzonder artikels 285 tot en met 
288 inzake de bekendmaking van besluiten en de inwerkingtreding van reglementen.
Artikel 56 §1 lid 1 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 bepaalt dat het 
college van burgemeester en schepenen de beraadslagingen en de besluiten van de gemeenteraad 
voorbereidt. 
Het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 23 september 2015 betreffende vaststelling 
van het reglement 'Tussenkomst school voor organisatie gezond ontbijt'.
Het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 28 april 2022 betreffende opheffing van het 
reglement 'Tussenkomst school voor organisatie gezond ontbijt'. 

Administratieve afhandeling
Een afschrift van het besluit wordt bezorgd aan:

• de welzijnspromotoren
• de financiële dienst
• alle Bocholter scholen

Het besluit moet bekend gemaakt worden volgens de bepalingen van artikels 285, 286 en 287 
en gemeld worden aan de toezichthoudende overheid volgens artikel 330 van het decreet over het 
lokaal bestuur van 22 december 2017.

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Het krediet voor de uitgaven in het kader van het reglement 'tussenkomst school voor organisatie 
gezonde maaltijd' wordt voor het jaar 2022 voorzien via een interne kredietverschuiving van 
budgetsleutel 2022/6130915/WELZIJN/0909 - MJP001493 naar budgetsleutel 
2022/6490010/WELZIJN/0909 – MJP001562.  Vanaf 2023 wordt het krediet voorzien op budgetsleutel 
6490010/WELZIJN/0909 – MJP001562 bij de eerstvolgende aanpassing van het meerjarenplan.

Stemming op het besluit
Goedgekeurd door de gemeenteraad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
Het reglement 'Tussenkomst school voor organisatie gezonde maaltijd' wordt vastgesteld zoals 
opgenomen in dit besluit.

Artikel 2
Dit reglement treedt in werking conform artikel 288 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 
december 2017.
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Reglement ‘Tussenkomst school voor organisatie gezonde maaltijd’  

Artikel 1: Doel en doelgroep 
 
Gemeente Bocholt, het Sociaal Huis en de preventieve gezondheidsraad “Bocholt Gezond” 
ondersteunen initiatieven rond gezonde maaltijden voor kinderen. 

De gemeente Bocholt verleent toelagen aan de basis- en secundaire scholen van Bocholt voor de 
organisatie van een gezonde maaltijd voor hun leerlingen. Het krediet vastgelegd op budgetsleutel 
jaar/6490010/WELZIJN/0909 – MJP001562 van het goedgekeurde budget van het jaar waarin de 
toelage wordt aangevraagd, is het maximum te besteden jaarbedrag dat hiervoor beschikbaar is. 

Artikel 2: Aanvraag, advisering, toekenning en uitbetaling 

De school richt de aanvraag minstens 2 maanden op voorhand van de geplande maaltijd schriftelijk tot: 
Gemeente Bocholt, Dorpsstraat 16, 3950 Bocholt (of per e-mail naar: gemeente@bocholt.be). 

In deze aanvraag beschrijft de school de volgende gegevens: 

• Naam en adresgegevens school 

• Rekeningnummer school 

• Datum en plaats van de gezonde maaltijd 

• Aantal leerlingen voor wie de gezonde maaltijd bestemd is 
 

De school die een tussenkomst aanvraagt, engageert zich om, naast het aanbieden van een gezonde 
maaltijd, met de leerlingen rond het thema gezonde voeding te werken. 
 
Gemeente Bocholt beslist over de aanvraag en bezorgt het antwoord aan de respectievelijke school, 
tezamen met de logo’s van “Gezonde Gemeente” en van de gemeente Bocholt. 

Na het akkoord van de gemeente Bocholt gaat de respectievelijke school over tot organisatie van de 
gezonde maaltijd waarbij bij de bekendmaking “met de steun van gemeente Bocholt” wordt 
geformuleerd en de logo’s van “Gezonde Gemeente” en van de gemeente Bocholt worden gehanteerd. 
De school bezorgt ook aan de gemeente Bocholt deze bekendmaking van de gezonde maaltijd.  

Na de organisatie van de gezonde maaltijd bezorgt de school de gemeente Bocholt binnen 2 maanden 
een kopie van de factuur/het kassaticket van de aankoop van producten om deze gezonde maaltijd te 
organiseren en informeert over het totaal aantal leerlingen dat effectief heeft deelgenomen.   

Gemeente Bocholt stort het rechthebbende bedrag op het rekeningnummer van de school. 

Artikel 3: Bedrag toelage 

De tussenkomst kan 1 keer per 2 jaar aangevraagd worden: 

• € 0,50 per leerling 

Artikel 4: Controle en bijzondere bepalingen 
 

Controle op de naleving van het reglement en op de juistheid van de ingediende gegevens kan op ieder 
ogenblik worden uitgeoefend door een afgevaardigde van het gemeentebestuur. 

 
Wanneer onregelmatigheden worden vastgesteld, is de ontvanger van de tussenkomst krachtens de 
wet gehouden tot terugbetaling van de tussenkomst. 

 
Bij onvoorziene gevallen en betwistingen is de Gemeenteraad, na advies van de Preventieve 
Gezondheidsraad, bevoegd voor de concrete toepassing van dit reglement.  
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Aldus beslist in bovenvermelde zitting
Namens De Gemeenteraad

Algemeen Directeur 
Eddie Brebels

#$ondertekening1$#

#$stempel$#

Voorzitter gemeenteraad
Stijn Van Baelen

#$ondertekening2$#
#$ondertekening2$#
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