UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD
Zitting van 25 juni 2013
Aanwezig:

Afwezig:

007

Moyaerts Charly - burgemeester - voorzitter
Lismont Patrick, Wicheler Jan, Princen Annick, Medart Gilbert, schepenen
Smeers - Vanmeer Krista, Aerts Jos, Scheepers Ingrid, Schiepers Kristof,
Thierie Rita, Houbey Gert, Maleux Anne, Moyaers Geert, Bronckart
Manu, Pollenus Cedric, Vanmolle Pascal, Soers Godelieve, Boonen
Marlies - raadsleden
Houbey Marcel - secretaris
Abrahams Gui, schepen

Retributiereglement voor de schoolmaaltijden.

De Gemeenteraad,
Overwegende dat de gemeente reeds jaren het verstrekken van warme middagmalen verzorgt
in de gemeentescholen en dagelijks meer dan 500 kinderen in het basisonderwijs genieten van
gezonde maaltijden die bereid worden in de grootkeuken van de GBS De Kleurenboom te
Montenaken.
Gelet deze maaltijden reeds 12 jaren tegen volgend tarief aangeboden worden:
- voor de kleuters
: € 1,75
- voor de leerlingen van het lager onderwijs : € 2,00
- voor het personeel
: € 2,50.
Overwegende dat uit recente berekeningen van de netto-kostprijs voor deze maaltijden,
berekend op basis van de loonkost en de kost van de grondstoffen in vergelijking met het
huidig tarief, een gemiddeld tekort blijkt van € 1,70 per maaltijd;
Gelet enerzijds de financiële toestand en anderzijds het sociale, opvoedende belang van het
aanbod schoolmaaltijden het billijk is een deel van het voornoemde tekort door een
aanpassing van het tarief weg te werken, rekening houdend met een sociale correcties voor de
gezinnen waarvan minstens één ouder geniet van het voorkeurtarief binnen het WIGW- of
OMNIO-statuut;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005;
Na beraadslaging, met 16 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 2 onthoudingen ;
BESLUIT
Artikel 1 – Vanaf 1 september 2013 een tussenkomst te vragen van :
- voor de kleuters
: € 2,50 (1)
- voor de leerlingen van het lager onderwijs : € 3,00 (1)
- voor het personeel
: € 5,00.
(1) Met sociale correctie (min € 0,5) voor de gezinnen waarvan minstens één ouder geniet
van het voorkeurtarief binnen WIGW- of OMNIO-statuut .

Artikel 2 - De administratieve diensten van de gemeentescholen De Groeiboog en de
Kleurenboom en de gemeenschapsschool De Regent dienen de verschuldigde bedragen te
factureren aan de ouders.
De verschuldigde bedragen dienen gestort te worden op de rekeningen die door de gemeente
voor iedere school werd geopend.
Artikel 3 - Dit besluit zal aan de toezichthoudende overheid overgemaakt worden.
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