1. Titel

Voorstel tot goedkeuring "retributiereglement inzake diensten, producten en
prestaties met betrekking tot het Dienstencentrum "Aan de Statie" - periode
september 2020 / juni 2021".
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3. Bevoegdheid
Artikel 40 en artikel 41 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017
inzake de bevoegdheden van de OCMW raad. Het begrip dagelijks bestuur van 24
juni 2019.

4. Juridische context

OCMW
Lanaken



Het OCMW-decreet van 19/12/2008 (zoals gewijzigd), en meer bepaald op artikel
52,4° van dit decreet stelt dat de OCMW-Raad de bevoegdheid van het vaststellen
van dit reglement niet kan overdragen aan het Vast Bureau, een bijzonder comité of
de Algemeen Directeur.



Het decreet over het lokaal bestuur van 22/12/2017 (zoals gewijzigd), en meer
bepaald op artikel 78,3° van dit decreet dat stelt dat de raad voor maatschappelijk
werk de bevoegdheden inzake het vaststellen van andere reglementen dan die over
persoonsaangelegenheden niet kan toevertrouwen aan het Vast Bureau.



Het is noodzakelijk dat de OCMW-Raad de tarieven van de drank, maaltijden,
verhuur lokalen en cursussen dient vast te stellen en dat de gebruiker hiervoor dit
vastgestelde tarief betaalt (ter kennisgeving aan Vast Bureau OCMW)

Gasthuisstraat 18, 3620 Lanaken, T 089 730 060
ocmw@lanaken.be, www.lanaken.be

5. Feitelijke context
Het dienstencentrum is een ontmoetingsplaats voor senioren en mensen met een
lichte zorgvraag. Er worden warme maaltijden en dranken aan een sociaal tarief
aangeboden. Ook worden er cursussen / activiteiten /vormingen aangeboden alsook
de verhuur van lokalen. Deze tarieven worden ter goedkeuring geagendeerd op de
OCMW-Raad van 29 juni 2020.
De tarieven zijn in overeenstemming met de tarieven van de vormingen van het
Cultureel Centrum, sociaal restaurant De oase en sommige horecazaken in Lanaken.
Cursussen/activiteiten kunnen ook "ad hoc" georganiseerd worden en deze worden
aan kostprijs bepaald.
6. Vormvereisten /adviezen

Omwille van de coronamaatregelen werd er geen advies geformuleerd door de
Centrumraad van het dienstencentrum.

7. Motivering
Het is noodzakelijk dat de OCMW-Raad de tarieven van de drank, maaltijden,
verhuur lokalen en cursussen dient vast te stellen en dat de gebruiker hiervoor dit
vastgestelde tarief betaalt (ter kennisgeving aan Vast Bureau OCMW)

8. Financiële aspecten

9. Beschikkend gedeelte
Besluit :
Tarieven LDC "Aan de Statie" seizoen september 2020 – juni 2021 :
Vormingen / activiteiten / lezingen :
 Linedance : 40€ p.p. Proefles : 4€ p.p.






Tekenen en schilderen : 30€ p.p.
Bridgen (kaartspel) : 60€ p.p.
Leren omgaan met emoties : 10€ p.p. (incl. Kopje koffie)
Engels Conversation : 40€ p.p.










Engels praten voor beginners : 35€ p.p.


































Kienen : 3,50€ p.p. (incl. 1 consumptie)

Frans praten voor beginners : 35€ p.p.
Spaans praten voor beginners : 35€ p.p.
Italiaans praten voor beginners : 35€ p.p.
Creatief knutselatelier : 30€ p.p.
Dansnamiddag met seniorenorkest : 4€ p.p. (incl. Kopje koffie en vlaai)
Ingewikkeld omgaan met personen met een psychose : 9€ p.p.
Plezierig communiceren met personen met een dementie : 15€ p.p. - 9€
gepensioneerden.
Aankopen via internet : 10€ p.p.
Android Smartphone : 35€ p.p.
Lezing : Omgaan met dementie (Wannes Deleu) : 9€ p.p. (incl. Koffie en vlaai)
Gitaarles voor beginners : 35€ p.p.
Kat beter leren begrijpen : 10€ p.p.
Hond beter leren begrijpen : 10€ p.p.
Op stap met de herder : 5€ p.p.
Dikke Kerstman knutselen : 30€ p.p.
Zumba voor senioren : 30€ p.p.
Vorming : Een kater te veel : Gratis (incl. Kopje koffie)
Vorming : Diabetes : Gratis (incl. Kopje koffie)
Vorming : Gewrichtsklachten : 3€ p.p. (incl. Kopje koffie)
Paaskrans knutselen : 5€ p.p.
Kerstoptreden Theo Weustenraed – 7,5€ (incl. Maaltijd)
Lezing door Frans Medaer (oorlog & vrede in het Maasland) : Gratis
Lezing door Jean Maenen (onze dorpen in Lanaken) : Gratis
Lezing door Hubert Paulissen (boekvoorstelling WO-2) : Gratis
De Herstelacademie : 20€ p.p.
Zangnamiddag : Zin in zang : Gratis
Kerstoptreden Basisschool Jan Rosier + bezoek Kerstman : 7,50€ (incl. 1 maaltijd)
Muziek met DJ Clement : 7,50€ (incl. 1 maaltijd)
Bakken en garneertechnieken : 10€ p.p.
Anti Stress Yoga : 15€

Workshop : Zelf essentiële oliën maken : 10€ p.p.
Kerststronk bakken : 10€ p.p.
Paasstukje knutselen : 8€ p.p.
Karnavalsnamiddag : 4€ (incl. Koffie en vlaai)
Vorming : successie- en erfenisrecht voor senioren : Gratis.
Een groen gras op je balkon : 9€ p.p. - 5€ gepensioneerden
Help, mijn bril ziet het niet meer : 3€ p.p.
Angst, een bredere kijk erop : 10€ (incl. Kopje koffie)







Bieren en pintelieren : 15€ p.p.
Vrouwtje in zomerjurk knutselen : 20€ p.p.
Zomerstukje knutselen : 10€ p.p.
Bloemenkindjes van wol knutselen : 15€ p.p.
Met de herder op stap : 5€ p.p.

Korting : 80% Statuut Verhoogde tegemoetkoming (bedrag naar boven of naar
onder afgerond).
Wekelijkse of maandelijkse activiteiten :
 Seniorenstretch : 1€ p.p. per les - 8€ voor 10 stretchbeurten.
 Ochtendgymnastiek : 1€ p.p. per les – 8e voor 10 gymlessen.
 Kaarten ism WZC Ludinaca : Gratis
 Brei- en naaiclubje : Gratis
 Gezelschapsspelletjesnamiddag : Gratis
 Zangkoor "Aan de Statie" : Gratis
 Schaakclubje : Gratis
 Scrabbleclubje : Gratis
 Praten over kanker : Gratis
 Praten over rouwen : Gratis (nog op te starten)
 Praten over dementie : Gratis (nog op te starten)
 PC-café : Gratis
Korting : 80% Statuut Verhoogde tegemoetkoming (bedrag naar boven of naar
onder afgerond).
Restaurant – Maaltijd : 7,50€ p.p.
 Statuut Verhoogde Tegemoetkoming : 6,50€ p.p.
 Sociaal Tarief : 3€ p.p.
Gekoeld (kraantjes)water gratis.
Klantenkaart : 10 maaltijden = 1 rode bon gratis (1,80€)
Dranken onmtoetingsruimte :
Pils, Kriek, koffie, frisdranken : 1,80€
Tongerlo : 2,80€
Wijnen : 2,80€
Verhuur van lokalen :
Ontmoetingsruimte 1 & 2 : 28,50€ / dagdeel
Leslokaal 2 & 3 : 4€ / dagdeel
Leslokaal 1 : 8€ / dagdeel

Stemming :
Goedgekeurd met 22 stemmen akkoord (Open Vld-Sp.a-Groen, N-VA en Vlaams Belang) en
7 onthoudingen (CD&V) (29).

Gedaan te Lanaken in zitting zoals hierboven vermeld.

Namens de OCMW raad,
Get. William Vancleynenbreugel

Get. Viviane Schellingen

Algemeen directeur
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