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Uittreksel uit de notulen van de Gemeenteraad 

Zitting van: 3 maart 2015 

Aanwezig: Aanwezig de dames en heren:  

Voorzitter : Stephan Titeca 

Burgemeester:                  Claude Van Marcke 

Schepenen:  Rik Colman, Gino Devogelaere, Noël Veys, Jeremie Vaneeckhout,                 

Johan Delrue, Mia Tack-Defoirdt  

Gemeenteraadsleden:  Victor Gerniers, Maurice Vanmarcke, Prudent Lanneau, Greet Coucke, Dirk 

Tack, Anne Marie  Heytens-Ampe, Pascal Desmet, Eddy Recour, Willy 

Demeulemeester, Davy Demets, Yannick Ducatteeuw, Nicolas Duquesnoy, 

Jolanta Steverlynck-Kokoszko,  Twighi Detavernier, Kim Delbeke 

Waarnemend secretaris: Sonja Nuyttens 

Verontschuldigd: Voorzitter: 

Burgemeester: 

Schepenen:  

Gemeenteraadsleden:   
  

Punt 3. Financiën 
 

3.4. Vaststellen retributiereglement op het deelnemen aan de maaltijden – Actie ‘Oes 

Restaurant’ in het kader van Liever Actiever-project. 

 

De gemeenteraad, 

Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, inzonderheid artikels 42 en 43, en artikels 248 tot en 

met 264, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad en het bestuurlijk toezicht, en latere 

wijzigingen; 

Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 

bestuurshandelingen, en latere wijzigingen; 

Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; 

Gelet op het goedgekeurde project Liever Actiever door VIGeZ voor de 55-plussers waarbij beweging 

gestimuleerd wordt bij de thuiswonende niet-actieve senioren door het organiseren van 

laagdrempelige activiteiten; 

Overwegende dat de diensten hiervoor het concept ‘oes restaurant’ hebben uitgewerkt waarin   een 

laagdrempelig en betaalbaar aanbod aangeboden wordt door middel van voorzien van een warme 

maaltijd tegen sociaal tarief gevolgd door overwegend gratis activiteiten georganiseerd door de 

seniorenadviesraad; 

Overwegende dat   hiermee beantwoord wordt aan de acties uit het BBC-plan zijnde het aanbieden 

van een gevarieerd aanbod dat toegankelijk is voor alle senioren(actie 1.5.8.4.) en het bewustmaken 

van de sedentaire senioren van het belang van bewegen en sporten (actie 1.5.8.4.); 

Gelet op de voorwaarde vanuit VIGeZ dat de aangeboden activiteiten laagdrempelig en betaalbaar 

moeten zijn  

Na bespreking 

BESLUIT: eenparig 

Art.1:  

Het tarief voor een warme maaltijd met inbegrip van een aperitief en een drankje twv een gewone 

consumptie vast te leggen op 7 euro voor het concept ‘Oes Restaurant’ dat doorgaat op 23 februari, 2 

maart, 30 maart, 20 april, 27 april, 15 juni en 29 juni 2015. 

Art.2: Kennis te geven van dit besluit aan de toezichthoudende overheid volgens de regels vervat in 

het gemeentedecreet van 15 juli 2005 houdende regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het 

algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten. 
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Gedaan in zitting als ten hoofde 

 

 

Sonja Nuyttens   Stephan Titeca 

Waarnemend Secretaris   Voorzitter 

 

Voor eensluidend afschrift 

Anzegem,  6 maart 2015 

 

Sonja Nuyttens   Claude Van Marcke 

Waarnemend Secretaris   Burgemeester 

 


