
Verslag Seniorenraad 06/03/2013 

1. Inzake “voorstel reglement voor de klusjesdienst van het OCMW” 

Artikel 2: 

� Beperkt tuinonderhoud : ‘eenvoudig snoeiwerk’ : wat is ‘eenvoudig’ ? 

� Kleine onderhouds- en herstellingswerken : ‘vervanging lamp of stopcontact’ : toevoegen 

van ‘vervanging (licht)schakelaar’  

� Helpen bij de grote schoonmaak : ‘kuisen van kachels’ : tegenstrijdig met onder het 

‘uitgesloten zijn’ onderdeel ‘reinigen van kachels’. 

� Uitgesloten zijn : toevoegen van ‘vervangen van zekeringen’ ( elektriciteitswerken zijn te 

complex om dat te laten uitvoeren door een klusjesman die niet gespecialiseerd is). 

� Uitgesloten zijn : toevoegen van ‘sparren’ : uitdoen van sparren is geen klein werk meer, is 

gespecialiseerd werk.  Dus uitsluiten.  Echter, het onderhouden van sparren (snoeien) kan 

wel. 

� Laatste paragraaf van art. 2 omtrent de verantwoordelijkheid : deze paragraaf komt terug 

in de 3 reglementen.  Dit is niet zo zeer duidelijk wie verantwoordelijk is voor wat.   Hoe ver 

gaat de verantwoordelijkheid van de gebruiker ? 

Artikel 3: 

� gereedschap OCMW : extra kostprijs van 1 euro per uur.  Maar een ladder of hamer 

betaalt men evenveel als groot gereedschap.  Verschil maken tussen klein en groot 

gereedschap. 

� Paragraaf : klusjesman neemt eventueel afval niet mee.  Echter is de vraag vanuit de 

seniorenraad : stel dat een ouder persoon een diepvries naar het containerpark van Silly 

wenst te brengen maar geen vervoer heeft.  Hij wenst geen nieuwe aan te kopen.  Is het dan 

mogelijk dat de klusjesman de oude diepvriezer naar het containerpark brengt met een kaart 

van het OCMW ? 

Artikel 10: 

� Tarieven:  2 tarieven : 10 euro per uur (tot 16u/30d) en 12,50 euro per uur (vanaf 

16u/30d).  Geen duidelijkheid over hoe dit zal gefactureerd worden.  2 mogelijkheden : 

Ofwel in schijven : de eerste 16u aan 10 euro per uur, nadien aan 12,50 euro per uur. 

Ofwel na maandtotaal uren te berekenen : indien men onder de 16u blijft, zal alles aan 10 

euro per uur gefactureerd worden en indien men boven de 16u gaat, zal alles aan 12,50 euro 

per uur gefactureerd worden. 

Artikel 13: 

� Verzekering: verduidelijken !   Artikel 2 (verantwoordelijkheid gebruiker) en artikel 13 zijn 

geheel niet duidelijk en soms contradictorisch. 

2. Inzake “voorstel reglement voor de boodschappendienst van het OCMW” 

Artikel 2: 

� aan de titel toevoegen : ‘in Bever’ (dus boodschappen dienen in Bever te gebeuren). 

In tekst toevoegen : Indien boodschappen niet in Bever mogelijk zijn ( vb aankoop TV en geen 

verkoop van TV’s in Bever bestaande), dan mogen de boodschappen gebeuren in de 

buurtgemeenten. 

Artikel 5: 

� tarief elke rit : heen en terug ! 

� Toevoegen dat chauffeur een ontvangstbewijs ondertekent van de som van het ontvangen 

cash geld 

� toevoegen dat afrekening gebeurt op basis van het kassaticket 



� toevoegen dat de chauffeur een ontvangstbewijs dient te laten ondertekenen van de 

teruggave van de resterende som. 

� toevoegen dat indien de betaling financieel niet haalbaar is, de som in 2 schijven mag 

worden terugbetaald. 

Artikel 7: 

� het is ‘verboden’ giften te geven aan de klusjesman : wijzigen door ‘het is niet nodig…’ 

Artikel 8: 

OCMW niet aansprakelijk voor diefstal, echter volgens de wet is de gemeente Burgerlijk 

Aansprakelijk maar kan ze niet vervolgd worden.   

3. Inzake “voorstel reglement voor de ‘BEVER SERVICE’ van het OCMW” 

Artikel 2: 

� Apotheek staat zowel in reglement “Boodschappen” als “BEVER SERVICE” maar de 

tarieven van deze 2 reglementen verschillen.  Daarom opteren wij op apotheek enkel te 

plaatsen in “BEVER SERVICE”. 

Echter toevoegen dat de apotheek in Bever moet geconsulteerd worden, tenzij op die haar 

sluitingsnamiddagen en/of verlofperiodes. 

� Vrijetijdsbesteding komt niet in aanmerking : hiermee kan de seniorenraad niet akkoord 

gaan.  Mensen die minder mobiel zijn maar naar een kaartnamiddag wensen te gaan of 

andere activiteit en die daar heen moeten worden gebracht , kunnen perfect beroep doen op 

de BEVER SERVICE.  Echter, hier moet dan wel een ander tarief voor bestaan.  Voorbeeld : 

eveneens een rittenkaart met voorbeeldtarief van 2,50 euro per enkele rit. 

(Voorbeeld : om 14 uur voor 1 rit van 2,50 euro naar het evenement gebracht worden, een 

dochter of zoon pikt ze na de werkuren weer op).  Indien dit niet mogelijk zou zijn, gaan we 

nog meer oudere mensen isoleren en uitsluiten. 

� De bestuurder voert de ritten uit onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker. Maar 

de gebruiker kan niet verantwoordelijk zijn voor ongevallen of snelheidsovertredingen. 

Artikel 5: 

� Werken met een minimum ! 

Artikel 7: 

� niet nodig giften te geven aan de klusjesman/chauffeur ( toevoegen van chauffeur) 

Artikel 8: 

� laatste zin : toevoegen van /ongeval  op het einde. 

Artikel 9: 

� het gaat hier over een dienstvoertuig dus dient de gebruiker toch niet te verwittigen maar 

wel de chauffeur dient zijn werkgever te verwittigen. 

 

Opmerkingen : 

1/ Zeker de paragrafen “verzekeringen” in de 3 reglementen moeten duidelijker ! 

2/ Chauffer moet over een geldig rijbewijs beschikken (B*), beschikken over de medische 

controle om personen te mogen vervoeren en beschikken over een degelijke verzekering voor 

de wagen. 

3/ De heer Verheirstraeten Jozef wenst meer info over de minder mobiele centrale 

4/ Mevrouw Marie-Jeanne Deschuyteneer wenst meer info over de verdeling van de warme 

maaltijden van Traiteur Ronny. 

 

Niet te vergeten : installatievergadering senioren : donderdag 11 april om 10 uur. 


