REGLEMENT:
SOCIALE KRUIDENIER
Vastgesteld bij besluit OCMW-raad op 28 april 2016
Dit reglement treedt in werking op 1 juni 2016

Artikel 1: Doelgroep
Het recht op winkelen bij de Sociale Kruidenier kan geopend worden, als voldaan wordt
aan een aantal voorwaarden:
1. De aanvrager moet inwoner zijn van Londerzeel.
2. De aanvrager moet behoren tot de afgebakende doelgroep zoals bepaald in artikel 4
van het reglement van participatie en sociale activering. De doelgroep wordt
onderverdeeld in drie categorieën. De doelgroep wordt bijgevolg als volgt
afgebakend:

Categorie 1: prioritaire doelgroep (personen in begeleiding bij het
OCMW Londerzeel)
Deze categorie bestaat uit personen die recht hebben op een leefloon, een
equivalent leefloon, steun (bv. voorschotten op een uitkering), in budgetbeheer
zijn (er zijn schulden) en een collectieve schuldenregeling hebben. Bij personen
die behoren tot deze categorie is het inkomen geen criterium.


Categorie 2: inkomensgroep
Deze categorie bestaat uit personen wiens inkomen lager ligt dan de grens die
gebruikt wordt bij het instrument aanvullende steun én die actief door een
maatschappelijk werker van het OCMW Londerzeel worden begeleid. Tot deze
groep kunnen o.a. behoren: personen in budgetbegeleiding, personen met een
vervangingsinkomen, …



Categorie 3: uitzonderingsgroep
Omwille van billijkheidsredenen kan eveneens het recht op winkelen bij de
Sociale Kruidenier worden voorzien. Er dient in acht genomen te worden dat het
inkomen een obstakel vormt, ook al ligt dit boven het richtbarema. Er moet ook
sprake zijn van een actieve begeleiding.

Artikel 2: Verloop van de procedure
1. Er zal een sociaal-financieel onderzoek worden gevoerd door de sociale dienst.
2. De maatschappelijk werker maakt een beknopt verslag.
3. Het dossier wordt voorgelegd aan het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst. Zij
kunnen twee zaken besluiten:

toekenning toegang,

weigering toegang.
4. Indien er een positieve beslissing is genomen, zal de rechthebbende op de
toegangslijst komen te staan.
5. De toegangslijst zal door de sociale dienst van het OCMW Londerzeel bezorgd
worden aan de vrijwilligers van de Welzijnsschakels.
6. Op basis van deze toegangslijst kunnen de Welzijnsschakels zien wie toegang krijgt
tot winkelen bij de Sociale Kruidenier.
7. De toegang is geldig voor de periode van één jaar, deze kan vroeger stopgezet
worden indien betrokkene niet meer aan de voorwaarden voldoet.
Artikel 3: Vrijwilligerswerking
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Met Welzijnsschakel Malderen en Welzijnsschakel Sint-Kristoffel werd overeengekomen
dat zij vrijwilligers willen aanreiken om de voedselhulp uit te baten. Concreet betekent dit
dat volgende taken worden opgenomen door vrijwilligers:

het ophalen van de producten bij lokale leveranciers en de producten van de veiling,

het tellen van de producten,

het aanvullen van de rekken,

het bedienen van het cliënteel,

het bemannen van de kassa.
De coördinatie van de vrijwilligers gebeurt door een maatschappelijk werker van het
Welzijnsloket.
Artikel 4: Prijsbepaling
De producten afkomstig van de veiling moeten gratis weggegeven worden, dit geldt ook
voor de producten van het FEAD. Voor de resterende producten wordt een bijdrage
gevraagd aan de cliënt, deze ligt lager dan de marktprijs. Gezonde voeding wordt
gepromoot. Daarom wordt er voor minder gezonde voedingsmiddelen een hogere
bijdrage gevraagd, zonder de keuzevrijheid in het gedrang te brengen.
Volgende verdeelsleutel wordt toegepast:
1. Voedingsmiddelen:

gezonde producten: 50 % van de marktprijs,

ongezonde producten: 70 % van de marktprijs.
2.

Onderhouds- en verzorgingsproducten:

afkomstig van Goods to give: 15 % van de marktprijs,

afkomstig van anderen: 50 % van de marktprijs.

Gemeente Londerzeel – reglement sociale
kruidenier

-2-

