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2. Herziening reglement Minder Mobielen Centrale

Voorgeschiedenis
' Besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 18 april í996 tot oprichting van een Minder

Mobielen Centrale (hierna afgekort: MMC)

Feiten en context:
' Sinds 25 jaar biedt het Lokaal Dienstencentrum Rotselaar deze dienst aan haar inwoners aan. Hiervoor wordt samengewerkt met v.z.w. Taxistop het huidige Mpact.
' Het door ons gebruikte reglement dient te worden aangepast aan de afspraken die gemaakt

worden met de v.z.w. Mpact.

Juridische gronden
. Artikel 1t van het decreet lokaal bestuur van 22 decembe r 2017

de raad voor maatschappelijk welzijn stelt de reglementen van het openbaar centrum voor
maatschappel ijk welzijn vast.

Argumentatie. Het reglement van de MMC werd sinds 1996 niet meer grondig aangepast.
' Het vernieuwde reglement is aangepast aan de huidige maatschappelijke evolutie

Besluit

Na beraadslaging,
23 stemmen voor: Jelle Wouters, Dirk Claes, Carine Goris, Patrick Vervoort, Piet De Bruyn, Nele
Demuynck, Werner Mertens, Christel Hendrix, Nico Lodewijks, Jeroen Janssens, Frans
Vansteenbeeck, Jeroen Degent, Herwig Pierre, llse Michiels, Maarten Mommaerts, Noëlla D'Hooghe,
Ellen De Rijck, Bart De Vos, Liesbet Serneels, Heidi Pittomvils, Farida Tierens, Stella Beckx en Gêrt
Heylen
Eniq Artikel:
Oe raaO voor maatschappelijk welzijn keurt het vernieuwde reglement van de Minder Mobielen
Centrale goed:
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Algemene voorwaarden:

Art. 1 : De Minder Mobielen Centrale (MMC) is een initiatief van het Lokaal Dienstencentrum Rotselaar
in samenwerking met v.z.w. Mpact en is een dienstverlening aan de inwoners van de gemeente
Rotselaar. Het doel van deze dienst is om verplaatsingsmogelijkheden aan te bieden aan mensen met
een laag inkomen en een beperkte mobiliteit. Hierdoor haalt de Minder Mobielen Centrale mensen uit
hun sociaal isolement.

Arl.2: Om in aanmerking te komen moet aan alle onderstaande voonryaarden voldaan zijn:
. lnwoner gemeente Rotselaar zijn
. Het netto belastbaar inkomen ligt niet hoger dan tweemaal het leefloon volgens de

corresponderende gezinscategorie. Als bewijs bezorgt de cliënt een aanslagbiljet, een
rekeninguittreksel met vermelding van de inkomsten of een bewijs van verhoogde
tegemoetkoming (attest of klever mutualiteit)

. Niet over een eigen wagen beschikken en geen gebruik kunnen maken van het openbaar
vervoer

. Uitzonderingen worden aangevraagd via de maatschappelijk werker van het Lokaal
Dienstencentrum en worden op het Bijzonder Comité Sociale Dienst gebracht.

Art. 3: Definities
. Er wordt steeds naar de feitelijke situatie gekeken om de juiste gezinscategorie te bepalen.
. Categorie samenwonende personen (maximum 2 personen): Samenwonende personen zijn

personen die:
1) Onder hetzelfde dak wonen.
2) En die hun huishouden gemeenschappelijk regelen.

. Categorie personen met gezinslast: Personen met gezinslast zijn personen die samenwonen
met minstens één ongehuwd minderjarig kind ten laste.

. Categorie alleenstaande personen: Alleenstaande personen zijn personen die alleen wonen,
die niet tot één van de andere categorieën behoren, of die deel uitmaken van een andere
collectieve samenlevingsvorm maar als enige gebruik maken van de dienst Minder Mobielen
Centrale.

Lidgeld en ritprijs:
Art. 4: De cliënt betaalt jaarlijks een lidgeld van í 2,00 euro (alleenstaande) of 18,00 euro
(samenwonende/persoon met gezinslast). Bij aansluitingen vanaf 01 juli is slechts de helft van eerder
vermeld lidgeld verschuldigd.

Art. 5: De cliënt betaalt een onkostenvergoeding van 0,35 euro per kilometer. De kilometers worden
geteld vanaf de woning van de chauffeur tot zijn terugkeer thuis.

Art. 6: Bijkomende kosten zoals parkeergeld zijn ten laste van de cliënt

Art. 7: lndien twee of meer leden samen worden vervoerd dan wordt de kilometervergoeding gedeeld
door het aantalvervoerde leden.

Art. B: De cliënt betaalt de onkostenvergoeding voor de afgelegde rit onmiddellijk aan de chauffeur. De
cliênt ontvangt van de chauffeur een ontvangstbewijs voor het betaalde bedrag.

Art. 9: Tijdens het vervoer door de vrijwilliger van de Minder Mobielen Centrale is de cliént gedekt door
een bijkómende verzekering Burgerlijke Aànsprakelijkheid. De kost van die verzekering is in het
lid maatschap inbegrepen.

Art. 10: De cliënt kan een begeleider gratis meenemen op voorwaarde dat dit op voorhand aan de
diensten van het Lokaal Dienstencentrum wordt doorgegeven. Begeleiders, die geen lid van de MMC
zijn, zijn niet gedekt door bovengenoemde MMC-verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid.

Ritaanvraag:
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Art. 11: De cliënt vraagt MMC aan via de diènsten van het Lokaal Dienstencentrum. De
maatschappelijk werker gaat op huisbezoek voor een intakegesprek. Het inschrijvingsformulier wordt
ingevuld èn de afsprakennota wordt overhandigd aan de cliënt.

Arl. 12: De cliënt belt ten laatste twee werkdagen voor de dag van de rit naar de diensten van het
Lokaal Dienstencentrum om een iit aan te vragen.

Art. í 1: De cliënt dient steeds ritten aan te vragen via de diensten van het Lokaal Dienstencentrum,
niet via de chauffeur. Enkel ritten genoteerd door de diensten van het Lokaal Dienstencentrum zijn
verzekerd door de bijkomende verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid van Mpact.

Art. 13: De cliënt dient zicht te houden aan de afspraken die hij/zij heeft gemaakt met de diensten van
het Lokaal Dienstencentrum. De cliënt kan de chauffeur niet vragen naar een andere bestemming te
rijden of op een ander tijdstip te rijden. Evenmin kunnen er meer mensen meerijden dan afgesproken.
Annulatie

Art. 14: De cliënt dient tijdig een aangevraagde rit te annuleren zodat de chauffeur kan verwittigd
worden voor aanvang van de rit (- vanaf de chauffeur zijn eigen woning verlaat). Hierbij dient rekening
gehouden te worden met de openingsuren van het Lokaal Dienstencentrum.

Art. 15: lndien de cliënt laattijdig een aangevraagde rit anhuleert dan worden de afgelegde kilometers
aangerekend.

Bijkomende bepalingen:
Art. 16: De MMC zorgt voor vervoer van deur tot deur

Art. 17: De cliënt moet , mits enige ondersteuning, zelfstandig in en uit de wagen kunnen stappen

Art. 18: Minderjarigen moeten door een ouder of een voogd worden vergezeld.-

Art. 19: De MMC vervoert geen goederen

Art. 20: De cliënt dient tijdig vertrekkensklaar te zijn. De chauffeurs zijn niet verplicht om te wachten.

Art.21: De MMC vervoert, indien nodig, (opvouwbare) rollators en rolstoelen. Dit dient op voorhand
gemeld te worden bij het Lokaal Dienstencentrum zodat er een aangepaste wagen gezocht kan
worden. Vaste rolstoelgebruikers vênruijzen we door naar de Dienst Aangepast Vervoer.

Arl.22: Cliënten zijn te gast in de wagen van de chauffeur. De chauffeur bepaalt wat kan en niet kan
(roken, eten, drinken, radio, temperatuur ...).

Art. 23: De cliënt dient de diensten van het Lokaal Dienstencentrum te veruvittigen indien hij/zij een
huisdier wenst mee te nemen aangezien niet alle chauffeurs een huisdier in hun wagen wensen.

Art.24: Kosten, die ontstaan door het niet naleven van de afspraken, zijn ten laste van de cliënt.

Art. 25: Het Lokaal Dienstencentrum behoudt zich het recht voor om ritten te weigeren bij oneigenlijk
gebruik of misbruik van de dienst, bij storend of ongehoord gedrag, of bij wanbetaling. Om diezelfde
redenen kan de het Lokaal Dienstencentrum het lidmaatschap stopzetten

Art. 26: Bij ongepaste omstandigheden kan de chauffeur weigeren de rit uit te voeren.

ArI.27: De vrijwilliger volgt de opleidingen aangeboden door het Lokaal Dienstencentrum.
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Art. 28: De vrijwilliger is gehouden aan de discretieplicht. De inhoud van gjevoerde gesprekken blijft
vertrouwelijk. Enkel een concrete hulpvraag wordt doorgegeven aan de diensten van het Lokaal
Dienstencentrum.

Opgemaakt op 22 december 2O21

An Craninckx
algemeen directeur

Bart Vos
voorzitter
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