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GOEDGEKEURD
Zitting van 8 september 2022
OCMW - Dorpshuis

Dorpsrestaurant: prijsbepaling vanaf augustus 2022 Vaststelling

Samenstelling:
Aanwezig:
de heer Stijn Van Baelen, Voorzitter Raad voor maatschappelijk welzijn; de heer Marc Vanherk, Lid;
de heer Erik Vanmierlo, Lid; mevrouw Lieve Theuwissen, Lid; mevrouw Ann Bernaerts, Lid; mevrouw
Mia Croonen, Lid; de heer Mathieu Damen, Lid; mevrouw Geertje Das, Lid; mevrouw Sylvia Dries, Lid;
mevrouw Nicole Ketelbuters, Lid; de heer Luc Martens, Lid; de heer Bert Schelmans, Lid; de heer
Guido Schonkeren; de heer Friedo Steensels, Lid; de heer Jos Vanmontfort, Lid; de heer Jan Verjans,
Lid; mevrouw Sara Vrolix, Lid; mevrouw Lieve Willems, Lid; de heer Tom Wertelaers, Lid; de heer
Pieter Schuurmans, Lid; mevrouw Anja Smids, Lid; de heer Eddie Brebels, Algemeen directeur

Afwezig:
de heer Toon Geusens, Lid; mevrouw Ann Vande Weyer, Lid

Beschrijving
Aanleiding en context
De dorpsrestaurants – onder de supervisie van de coördinerend vrijwilliger Jos Vanmontfort en het
OCMW – zijn sinds 2011 zeer succesvol (gemiddeld aantal bezoekers: 134). Dankzij de vele
vrijwilligers is het dorpsrestaurant uitgegroeid tot een ontmoetingsmoment voor een groot aantal
inwoners. Tijdens deze ontmoetingsmomenten krijgen de inwoners de kans om andere mensen te
treffen. Eenzaamheid gaat niet altijd gepaard met armoede of met ‘het minder hebben’. Het is best
mogelijk dat een welstellend koppel nooit bezoek krijgt. Ook deze mensen zijn verheugd om eens met
anderen te kunnen praten in een ontspannen en gezellige omgeving.
Sinds 2011 betaalden de deelnemers € 7,50 voor een 3-gangenmaaltijd in het dorpsrestaurant op
basis van de toen vastgestelde kostprijs van € 6,00 per geleverde maaltijd door de traiteur.
In 2018 werd, naar aanleiding van de nieuw vastgestelde kostprijs van € 7,00 per geleverde maaltijd
door de traiteur, de verkoopprijs van een ticket/kaart die recht geeft op een 3-gangenmaaltijd in het
dorpsrestaurant, verhoogd naar € 8.50.
Naar aanleiding van de nieuw vastgestelde kostprijs van € 8,25 per geleverde maaltijd door de
traiteur, dient de verkoopprijs van een ticket/kaart die recht geeft op een 3-gangenmaaltijd in het
dorpsrestaurant, herzien te worden.
Het voorstel is om hiervoor € 10,50 aan te rekenen vanaf augustus 2022 (kaartverkoop juli).

Argumentatie
In 2020 werd de organisatie van de dorpsrestaurants vroegtijdig stopgezet omwille van Covid-19.
Op 31 augustus 2022 zullen de dorpsrestaurants terug opstarten. Elke laatste woensdag van de
maand worden ze afwisselend georganiseerd in GC De Kroon (Nevenplein 1, 3950 Bocholt) en het
Parochiehuis (Kerkplein 11, 3950 Bocholt).
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Aangezien er snel opgestart wordt en er enkel de mogelijkheid was om in juli via het gemeentelijk
blad te communiceren, is de prijs aan de inwoners meegedeeld vooraleer dit bekrachtigd werd door
de Raad voor Maatschappelijk Welzijn.
Rekening houdende met de stijgende voedingsprijzen en de verwachting dat inschrijvers voor de
opdracht voor het leveren en bedelen van warme maaltijden in functie van de dorpsrestaurants dit
zouden doorrekenen, werd er geopteerd € 10,50 te vragen per kaart/ticket. Op deze manier hopen we
de komende jaren geen nieuwe prijsverhoging per ticket te moeten doorvoeren.
De prijs werd door de opdrachtnemer aangepast aan de index der consumptieprijzen van € 6,00
(2011 t/m 2015), naar € 6,08 (2016), € 6,20 (2017) en € 7,00 (2018) per geleverde maaltijd.
Tijdens de zitting van 14 juli 2022 werd de opdracht voor het leveren en bedelen van warme
maaltijden in functie van de dorpsrestaurants door het Vast Bureau toegewezen aan de enige bieder,
namelijk La Finesse, Fabrieksstraat 50 te 3950 Bocholt, telkens aan de prijs van € 8,25 inclusief btw.
per geleverde maaltijd.
Sinds 2018 is er geen prijsherziening van toepassing geweest. Ondertussen krijgen we te maken met
stijgende voedingsprijzen en werd de de index der consumptieprijzen meermaals aangepast.
Het Sociaal Huis voorziet zelf de koffie. Deze worden per stuk betaald te worden door het Sociaal Huis
aan GC De Kroon.
De visie is dat de organisatie van de dorpsrestaurants zelfbedruipend moet zijn. In 2019 bedroegen de
totale kosten van de dorpsrestaurants € 11.416,18. De opbrengsten bedroegen in 2019 € 11.845,10.
Aangrenzende gemeenten die dorpsrestaurants organiseren hebben een gelijkaardige prijsverhoging
doorgevoerd.
Juridische grond
Artikels 77 en 78 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 inzake de
bevoegdheden van de raad voor maatschappelijk welzijn.
Het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 8 maart 2018 inzake 'Dorpsrestaurants prijsbepaling vanaf mei 2018'
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.
Administratieve afhandeling
Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan:
• de sociale dienst van het OCMW
• de welzijnspromotors
• de financiële dienst OCMW
• Jos Vanmontfort
Het reglement bekend te maken volgens de bepalingen van artikel 285, 286 en 287 en het in werking
te laten treden volgens artikel 288 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Huidige budgetsleutels:
MENS/0959/ 6130990 (kosten dorpsrestaurant)
MENS/0959/7450910 (opbrengsten dorpsrestaurant)

Stemming op het besluit
Goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
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Het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 8 maart 2018 houdende de prijsbepaling
vanaf mei 2018 wordt opgeheven.
Artikel 2
De verkoopprijs van een kaart die recht geeft op een 3-gangenmaaltijd tijdens de dorpsrestaurants
vast te stellen op € 10,50 voor de dorpsrestaurant vanaf augustus 2022.
Artikel 3
Dit besluit treedt in werking conform artikel 288 van het decreet over het lokaal bestuur van 22
december 2017.

Aldus beslist in bovenvermelde zitting
Namens De Raad voor Maatschappelijk Welzijn
Algemeen Directeur
Eddie Brebels

Voorzitter raad maatschappelijk
welzijn
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