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REGLEMENT MINDER-MOBIELEN-CENTRALE
Artikel 1 : Het OCMW Dentergem richt een dienst Minder-Mobielen-Centrale op
ten behoeve van minder-mobiele bejaarden (minimum 60 jaar) en
gehandicapten. Aanvragen van personen in een sociale noodsituatie
kunnen pas ingewilligd worden na goedkeuring door de raad voor
maatschappelijk welzijn. In dringende gevallen kan de voorzitter
onmiddellijk een beslissing nemen.
Artikel 2 : De gebruiker van de Minder-Mobielen-Centrale moet een inwoner zijn
van de gemeente Dentergem.
De bestemming kan buiten de
gemeente zijn.
Artikel 3 : Het OCMW doet beroep op vrijwillige chauffeurs voor het vervoer
binnen de Minder-Mobielen-Centrale.
Artikel 4 : Het OCMW coördineert het geheel door onder meer te voorzien in een
verzekering, in een telefonische permanentiedienst en door in te staan
voor het administratieve werk.
Artikel 5 :De bijdrage van de gebruiker in de kosten wordt als volgt vastgesteld:
1)
De gebruiker betaalt aan het OCMW een jaarlijks lidgeld van €
5 voor een alleenstaande en € 10 voor een echtpaar. Hierin zit
het aandeel in de verzekeringspremie begrepen.
2)
De gebruiker betaalt € 0,35 per kilometer, met een minimum
van € 3,50 per rit, rechtstreeks aan de chauffeur waarbij de
afstand wordt gerekend vanaf de woning van de chauffeur tot
aan deze van de gebruiker plus het traject en de terugreis tot
aan het huis van de chauffeur.
Indien meerdere gebruikers tegelijk gebruik maken van het vervoer
door de Minder-Mobielen-Centrale door dezelfde chauffeur, moet de
bovenvermelde bijdrage door elke gebruiker volledig betaald worden
aan de chauffeur.
Door het OCMW wordt volgende bijkomende kostvergoeding betaald :
Per rit wordt aan de chauffeur een kostenvergoeding van maximum €
3 betaald.

De chauffeur dient bewijsstukken van de gemaakte kosten
(koffiebonnetjes, aankoop tijdschrift, herstellingswerken aan wagen,
onderhoud wagen, verkeersbelasting, …) in het kader van zijn
vrijwilligerswerk bij de Minder-Mobielen-Centrale voor 31/12 van het
betreffende dienstjaar voor te leggen aan het OCMW
Voor een gering aantal kosten bv. gemaakte telefoonkosten of de
aankoop van klein materiaal dienen er, wegens de aard en het geringe
bedrag geen bewijsstukken voorgelegd te worden.
Artikel 6 : Het OCMW neemt de premies voor de aanvullende verzekering
burgerlijke aansprakelijkheid en de omniumverzekering met
waarborg voor lichamelijke letsels ten voordele van de vrijwillige
chauffeurs en gebruikers ten laste.
Artikel 7 : Elke aanvraag om tussenkomst van de Minder-Mobielen-Centrale
dient te worden gericht aan het OCMW en nooit rechtstreeks van de
gebruiker naar de vrijwillige chauffeur.
De aanvraag wordt
individueel onderzocht door de maatschappelijk werker van het
OCMW Op regelmatige tijdstippen wordt kennis gegeven aan de raad
voor maatschappelijk welzijn.
Artikel 8 : De vrijwillige chauffeur bepaalt, afhankelijk van de afstand van het af
te leggen traject, op een verantwoorde wijze, of hij al dan niet op de
plaats van bestemming op de gebruiker blijft wachten of als hij/zij de
gebruiker later terug komt ophalen.
Artikel 9 : Dit reglement heeft uitwerking met ingang van 01/03/2014.

