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NDC 624.011 

Voedselhulp 
 

Reglement 
 
Goedgekeurd bij besluit van de gemeenteraad van 2021-11-18 
Bekendgemaakt op www.liedekerke.be op 2021-11-29 
 

Artikel 1 — Principe. 
Het openbaar centrum voor maatschappelijk wel-
zijn verleent een éénmalige premie voor de aan-
koop van voedsel aan de doelgroep. 
 
Artikel 2 — Doelgroep. 
Om in aanmerking te komen voor de premie moet 
voldaan zijn aan de volgende voorwaarden: 
1° zijn woonplaats gevestigd hebben op het 

grondgebied van de gemeente; 
2° de nood aan voedselhulp aangeven bij het 

openbaar centrum voor maatschappelijk wel-
zijn of 
actief in begeleiding zijn bij het openbaar cen-
trum voor maatschappelijk welzijn voor: 

− leefloon of equivalent leefloon met uitzon-
dering van de leefloongerechtigden waarbij 
spaargeld als bestaansmiddel in rekening 
wordt gebracht en de leefloongerechtigden 
die student zijn en woonachtig zijn bij hun 
ouder (s) of daar gedomicilieerd staan 

− budgetbeheer met beperkte inkomsten en 
een reserve kleiner of gelijk aan 1500 euro 
op de budgetbeheerrekening; 

− administratieve of psycho-sociale hulp met 
beperkte inkomsten; 

− éénmalige of aanvullende financiële steun; 

− bewoners van het Lokaal Opvang Initiatief; 

− personen die zich aanmelden voor een in-
take en hun dossier niet vervolledigen, 
maar waarbij de nood aan voedselhulp wel 
duidelijk aanwezig is. 

 
Illegalen worden niet tot deze doelgroep gere-
kend. 
 
Artikel 3 — Bedrag. 
De premie bedraagt naargelang de 

gezinssamenstelling: 

− 40 euro voor een alleenstaande of een koppel; 

− 80 euro voor een gezin met minstens één kind 
ten laste. 

 
Artikel 4 — Toekenning. 
§ 1. Het bijzonder comité voor de sociale dienst 
beslist over de toekenning van de premie voor de 
personen die de nood aan voedselhulp hebben 
aangegeven, maar niet actief in begeleiding zijn. 
 
§ 2. De personen die actief in begeleiding zijn bij 
het openbaar centrum voor maatschappelijk wel-
zijn ontvangen de premie automatisch zonder aan-
vraag. 
 
Artikel 5 — Betaling. 
De uitbetaling van de premie gebeurt door middel 
van maaltijdcheques. Dit gebeurt in één keer in be-
gin van de maand december. 
 
Artikel 6 — Bijzonder comité. 
Het bijzonder comité voor de sociale dienst beslist 
over alles wat niet voorzien is in dit reglement. 
Het bijzonder comité kan in uitzonderlijke situaties 
afwijkingen op de bepalingen van dit reglement 
toestaan. 
Het bijzonder comité motiveert zijn beslissingen. 
 
Artikel 7 —Premieperiode. 
De premieperiode van dit reglement loopt tot en 
met 31 december 2021. 
 
Artikel 8 — Budget. 
De uitgaven met betrekking tot deze premie wor-
den aangerekend op het krediet ingeschreven op 
de budgetsleutel 6484005/090000 (Corona-Voed-
selhulp) van het exploitatiebudget 2021. 
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Artikel 9 — Inwerkingtreding. 
Dit reglement zal worden bekendgemaakt op de 
gemeentelijke webtoepassing met vermelding van 
de datum van goedkeuring en de datum van be-
kendmaking. De bekendmaking en de datum van 

bekendmaking zullen genoteerd worden in het bij-
zonder register. 
Het treedt in werking de vijfde dag na de bekend-
making. 
 

 


