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Geachte raadslid Michiels 
 
In antwoord op uw schriftelijke vraag aan het College van Burgemeester en Schepenen, 
conform art31 decreet Lokaal Bestuur over de stand van zaken betreffende het gebruik 
van de gesponsorde minibus kunnen wij u hieronder het volgende meedelen. 
 
Het voltallige OCMW-bestuur besliste over de aanschaf van een minibus om hem in te 
zetten om de werking van de o.a. de Minder Mobielen Centrale te versterken. 
Dankzij de sponsoring van onze lokale ondernemers en onze nieuwe minibus kunnen we 
een dienstverlening aanbieden aan een bepaalde doelgroep die zonder deze minibus niet 
mogelijk is. 
 
Het reglement werd ondertussen reeds aangepast zodat ook andere 
diensten/organisaties onder bepaalde voorwaarden kunnen gebruik maken van onze 
minibus. Aangezien het OCMW geen eigen RVT heeft zal onze minibus op diverse 
vlakken ingezet worden dit in vergelijking met vele andere OCMW’s. 
 
Het College van Burgemeester en Schepenen heeft ondertussen een aantal nieuwe 
initiatieven opgesomd en voorgelegd aan het Bijzonder Comite Sociale Dienst. 
Het voorstel werd door het BCSD unaniem goedgekeurd en zal nu verder uitgewerkt 
worden door de administratie. 
 
Als antwoord op uw concrete vragen kunnen wij u meedelen dat er tijdens de 
opgegeven periode : 
van 08/07/19 tem 31/12/2019: 

 Ritten met handicar : 26 ritten (voor MMC en instellingen) 
 15 ritten van de 26 ritten zijn voor MMC dit is 58% 
 4 cliënten in rolstoel hebben beroep gedaan op de dienstverlening van de 

Handicar 
 1255 km werd gereden met Handicar 
 ritten door diensten/organisaties die gebruik gemaakt hebben van de 

Handicar 
1 rit door woonzorgcentrum OLV Ter Veldbloemen,  
1 rit als initiatief van OCMW sinterklaasbezoek aan de onthaalouders   
9 ritten door medewerkers OCMW als promotie van de handicar 



 
 
 
 
 
van 01/01/2020 tem 15/03/2020 (tot maatregelen tegen corona): 

 Ritten met handicar : 9 ritten (voor MMC en instellingen) 
 6 ritten van de 9 ritten zijn voor MMC dit is 2/3 deel 
 4 cliënten in rolstoel hebben beroep gedaan op de dienstverlening van de 

Handicar 
 412 km werd gereden met Handicar 
 ritten door diensten/organisaties die gebruik gemaakt hebben van de 

Handicar : geen  
er waren ritten voorzien eind maart – april 2020 maar deze zijn door de 
maatregelen tegen Corona geannuleerd. 

 
Nav de aanpassing van het reglement die het ook mogelijk maakt dat andere organisaties 
voor bepaalde doelgroepen ook gebruik kunnen maken van de minibus van het OCMW 
hebben o.a. de lokale Woonzorgcentra hiervan gebruik gemaakt. 
Verder wordt de minibus ook ingezet voor onze andere diensten van het OCMW, nl. de 
dienst Onthaalouders en onze eigen medewerkers voor huisbezoeken en promotie van 
de minibus.  
 
Naar de toekomst toe worden nog andere initiatieven bekeken en ev uitgewerkt.  
 
 
Met de meeste hoogachting 

 

Namens het OCMW 
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