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2. Vermelding beslissend orgaan
OCMW raad van 27 juni 2022.
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3. Bevoegdheid
Artikel 40 en artikel 41 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 inzake de
bevoegdheden van de OCMW raad. Het begrip dagelijks bestuur van 24 juni 2019.
4. Juridische context
Kennisgeving van de prijzen en de tarieven van het retributiereglement inzake diensten, producten en
prestaties met betrekking tot het Lokaal Dienstencentrum "Aan de Statie" - periode september 2022 –
juni 2023.

•

Het OCMW-decreet van 19/12/2008 (zoals gewijzigd), en meer bepaald op artikel 52.4° van
dit decreet stelt dat de OCMW-Raad de bevoegdheid van het vaststellen van dit reglement
niet kan overdragen aan het Vast Bureau, een bijzonder comité of de Algemeen Directeur.

•

Het decreet over het lokaal bestuur van 22/12/2017 (zoals gewijzigd), en meer bepaald op
artikel 78,3° van dit decreet stelt dat de Raad voor Maatschappelijk Werk de bevoegdheden
niet kan toevertrouwen aan het Vast Bureau.

•

Het is noodzakelijk dat de OCMW-Raad de tarieven van de drank, maaltijden, verhuur lokalen
en cursussen dient vast te stellen en dat de gebruiker hiervoor dit vastgestelde tarief betaalt
(ter kennisgeving aan het Vast Bureau OCMW)

5. Samenvatting
Dienstencentrum Aan de Statie is een ontmoetingsplaats voor senioren en mensen met een lichte
zorgvraag. Er worden warme maaltijden en dranken aan een sociaal tarief aangeboden. Ook worden er
cursussen / activiteiten / vormingen aangeboden alsook de verhuur van lokalen. Deze tarieven worden ter
goedkeuring geagendeerd op de OCMW-Raad van 27/6/2022
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6. Vormvereisten / adviezen
Programma van de activiteiten/vormingen werd ter kennisgeving voorgelegd aan de gebruikers van
het dienstencentrum.
7. Motivering
Het is noodzakelijk dat de OCMW-Raad jaarlijks de tarieven van de drank, maaltijden, verhuur lokalen
en cursussen dient vast te stellen (ter kennisgeving aan Vast Bureau OCMW)
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9. Besluit
De OCMW-raad is akkoord met onderstaande tarieven van het Lokaal Dienstencentrum Aan de Statie
voor het werkjaar 2022-2023.
TARIEVEN :
Vormingen / activiteiten / lezingen :
• Linedance - 40€ p.p. (proefles : 4€ p.p.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zumba Gold voor senioren - 35€ p.p.
Yoga - 30€ p.p.
Taalcursussen (spreken) - beginners en gevorderden : 35€ p.p.
Creatief knutselatelier : 30€ p.p.
Golden Oldies Party : 5€ p.p.
Gitaarles voor beginners : 35€ p.p.
Android Smartphone : 40€ p.p.
I-Pad voor beginners : 30€ p.p.
Computer voor beginners / gevorderden : 50€ p.p.
Internetshoppen : 15€ p.p.
Dansnamiddagen : 5€ p.p. (incl. Kkffie & vlaai).
Bridgen voor beginners : 60€ p.p.
Bloemschikken (Pasen) : 15€ p.p.
Lezingen door Frans Medaer / Julën Daenen / Jean Maenen / Hubert Paulissen - Gratis
Zangnamiddag : Gratis.
Kerstnamiddag : 6€ p.p.
Kerstoptreden Kinderkoor Jan Rosier tijdens maaltijddag : Gratis

•
•

Kookworkshops : 15€ p.p.

•

Vormingen (4) : Angst en paniek overwinnen / Ben ik HSP of heb ik HSP? / emotionele
problemen / autisme beter begrijpen en stressbeheersing : Gratis.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vorming : Belgische bieren : 10€ p.p.

Vorming : Wat met uw geld van uw naaste na overlijden / Over erfenis- en successierecht :
Gratis.

Knutselworkshops : 15€ p.p.
Cursus : Tekenen en schilderen : 35€ p.p.
EHBO : Reanimeren en het gebruik van een AED-toestel : Gratis.
Rouw- en verliescafé (3x) : Gratis.
Jezelf in Herstel (Herstelacademie) : Gratis.
Fietstocht doorheen de geschiedenis van Lanaken : 5€ p.p. (incl. 1 consumptie)
Seniorenfilm – 6,5€ p.p.
Vorming : It's me : 5€ p.p.
Vorming : Medisch paspoort op je PC/GSM : 10€ p.p.
Vorming : Diabetes : Gratis.
Start to chess : Gratis.
Vorming : Digitale fotografie (PC/smartphone...) - 30€ p.p.
Vorming : Internet en sociale media : 30€ p.p.
Vorming : Creatief met beeld en geluid : 30€ p.p.
Bezoek aan landbouwmuseum "De Nostalgie" : 8€ p.p. (incl. Koffie en vlaai).
Tekenen - Zetangle : 10€ p.p.
Vorming : Verkeer in je buurt / verkeersquiz - 15€ p.p.
Karnavalsnamiddag : 5€ p.p.
Vorming : Over verslavingen : Gratis
Info-moment voor mantelzorgers : Gratis
Gewrichtsklachten : Gratis.
Kienen : 4€ (incl. 1 consumptie).
Vorming : Woonpremies / huurwetgeving : Gratis.

Vormingen / activiteiten / lezingen :
• Seniorenstretch / Seniorengym : 1€ per keer (geen SVT-korting) – 10-beurtenkaart : 8€.

•

Schaakclub / Repetitie 't Volkskoer Aon de Statie / snit- en naadgroepje / Scrabbleclub / PCCafé / gezelschapsspelletjes : Gratis.

Restaurant – maaltijd :
• 7,5€

•
•

SVT 6,5€
Sociaal tarief : 3€

Dranken cafétaria :

•
•
•

Pils, kriekl, koffie, frisdranken : 1,8€
Tongerlo / wijnen : 2,8€
Gekoeld kraantjeswater tijdens maaltijd : gratis.

Verhuur van lokalen :
• Ontmoetingsruimte 1 en 2 : 28,50€ / dagdeel.

•
•

Leslokaal 2 en 3 : 4€/dagdeel
Leslokaal 1 : 8€ / dagdeel

ADL :

•
•

Pedicure : 25€ per behandeling.
Bad / douche (ism wzc Ludinaca) : 3€ p.p.

Stemming :
Goedgekeurd met 17 stemmen akkoord (Open Vld/vooruit-Groen en Vlaams Belang), 7
stemmen tegen (CD&V) en 1 onthouding (N-VA).

Gedaan te Lanaken in zitting zoals hierboven vermeld.
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