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UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN 
DE OCMW-RAAD

Zitting van 7 september 2020

Aanwezig: Bart Dochy, burgemeester-voorzitter
Greta Vandeputte, Geert Dessein, Sybille Geldhof, Wally Corneillie, schepenen
Geert Wylin, Marijke Devos-Joye, Gerda Dewulf, Marianne Eeckhout, 
Piet Vandermersch, Carlos Casteleyn, Caroline Seynhaeve, Katelijn Vermaut-Van Isacker, 
Andy Vandoorne, Sien Jacques, Emiel Debusseré, Bart Maertens, Maaike Vandromme, 
Luc Vanhoutte, Jolien Goemaere, Bert Selschotter, raadsleden
Marijn De Vos, algemeen directeur

Afwezig:
Verontschuldigd:

Vaststellen van het reglement over het gebruik van een elektrische fiets door cliënten van het OCMW

Bevoegdheid » Decreet Lokaal Bestuur, in het bijzonder artikel 77 en 78, tweede lid, 3°.
Feiten, context en 
argumentatie

» Om tegemoet te komen aan verplaatsingsproblemen van cliënten van het 
OCMW kan een elektrische fiets ter beschikking gesteld worden.

» Het is aangewezen om hierover een reglement te laten goedkeuren.
Advies » Het bijzonder comité sociale dienst heeft op 29 juni 2020 gunstig advies 

verleend.
Financiële gevolgen » De gebruikersvergoeding bedraagt € 1,00 per dag of € 30,00 per maand.
Stemmen Unanimiteit
Besluit De OCMW-raad beslist:

Artikel 1
Het reglement over het gebruik van een elektrische fiets door cliënten van het 
OCMW vast te stellen.
Artikel 2
De financiële aspecten van deze beslissing zoals beschreven in de rubriek 
financiële gevolgen worden goedgekeurd.
Artikel 3
Het reglement treedt in werking vanaf heden.
Artikel 4
Volgende werkopdrachten worden goedgekeurd: 
» sociale dienst: de beslissing publiceren op de gemeentelijke website met 

vermelding van de publicatiedatum. 
» sociale dienst: de beslissing melden aan de toezichthoudende overheid. 
» sociale dienst: het bekendmakingsregister invullen.
Artikel 5
De dossierbeheerder bezorgt de beslissing aan:
» financieel directeur: 1.

REGLEMENT OVER HET GEBRUIK VAN EEN ELEKTRISCHE FIETS DOOR CLIËNTEN 
VAN HET OCMW

Artikel 1
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De gebruiker van de elektrische fiets moet gekend zijn in het OCMW (in 
budgetbeheer, in budgetbegeleiding, ontvangt leefloon of krijgt administratieve 
ondersteuning op regelmatige basis) en moet gedomicilieerd zijn in Ledegem.

Artikel 2
§ 1. De cliënt kan de fiets enkel gebruiken in het kader van een activering, meer 
bepaald sollicitatie of tewerkstelling, of om een essentiële verplaatsing uit te 
voeren.
§ 2. De begeleidende maatschappelijk werker zoekt, in de mate van het 
mogelijke, naar een alternatief vervoersmiddel voor de cliënt, zodat het gebruik 
van de elektrische fiets tot een minimum beperkt wordt.

Artikel 3
De fiets mag niet uitgeleend worden aan derden.

Artikel 4
Het gebruik van een fietshelm is aangewezen. 

Artikel 5
Het onderhoud van de fiets dient te gebeuren na elke 3.000 km. De kosten 
hiervan vallen ten laste van het OCMW.

Artikel 6
Er wordt een extra slot ter beschikking gesteld dat moet gebruikt worden om de 
fiets vast te maken aan een voorwerp dat vastzit in de grond wanneer de fiets niet 
gebruikt wordt.

Artikel 7
De gebruikersvergoeding bedraagt € 1,00 per dag of € 30,00 per maand. Deze 
vergoeding moet betaald worden op rekeningnummer BE49 091-0009257-71 met 
vermelding van ‘gebruikersvergoeding fiets + naam cliënt.

Artikel 8
§ 1. Ingeval van diefstal of verlies van de fiets of bij beschadiging als gevolg van 
onbehoorlijk gebruik, is de cliënt gehouden om de schade te vergoeden. Om 
billijkheidsredenen kan hiervan afgeweken worden.
§ 2. Ingeval van diefstal, verlies of beschadiging dient de cliënt zijn begeleidende 
maatschappelijk werker binnen de 24 uur in te lichten. Ingeval van diefstal moet 
er door de cliënt ook aangifte gebeuren bij de politie.

Artikel 9
Voor elk eerste gebruik wordt er een gebruiksovereenkomst opgesteld door de 
begeleidende maatschappelijk werker. Deze overeenkomst wordt ondertekend 
door de cliënt, de burgemeester-voorzitter en de algemeen directeur.

Artikel 10
Afwijkingen op dit reglement zijn bij uitzondering mogelijk op voorstel van de 
begeleidende maatschappelijk werker en na goedkeuring door de voorzitter van 
het bijzonder comité sociale dienst.
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get. Marijn De Vos get. Bart Dochy
Algemeen directeur Burgemeester-voorzitter

Voor eensluidend uittreksel

Marijn De Vos
Algemeen directeur

Bart Dochy
Burgemeester-voorzitter
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