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Officiële uitgave van Buren.

Verordening maaltijdenvoorziening gemeente Buren 2005
De gemeenteraad van Buren;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 juni 2005;gelezen het advies van de
Commissie Zorg van /27 oktober 2004 / 13 juni 2005 en het cliëntenpanel Wet werk en bijstand van 23
mei 2005;
Besluit:vast te stellen de volgende Verordening maaltijdenvoorziening gemeente Buren 2005.

Hoofdstuk 1 Verordening maaltijdenvoorziening gemeente Buren 2005
Artikel 1 Begripsomschrijvingen
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College: het college van burgemeester en wethouders.
Wwb: de Wet werk en bijstand.
Maaltijdverstrekking: verstrekking van een maaltijd door of in opdracht van de Stichting Thuiszorg
en Maatschappelijk werk Rivierenland.
Maaltijd: maaltijd bestaande uit voorgerecht, hoofdmaaltijd en dessert.
Indicatie: noodzakelijkheidsverklaring afgegeven door de Stichting Thuiszorg.
Aanvrager: de in of krachtens de artikelen 3 en 4 van de Wwb genoemde personen, voor zover
meerderjarig, die een aanvraag indient ter verkrijging van een financiële bijdrage in de kosten
van een maaltijd.
Partner: degene, met wie de aanvrager een huishouding voert als bedoeld in artikel 3 van de
Wwb.
Minimuminkomen: het voor de aanvrager van toepassing zijnde normbedrag als bedoeld in artikel
5 aanhef en onder c van de Wwb.
Bijdrage: een financiële bijdrage van de gemeente in de kosten van een maaltijd.

Artikel 2 Grondslag
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Aan en ten behoeve van personen, die vanwege medische, psychische- en/of sociale redenen zelf
niet in de bereiding van maaltijden kunnen voorzien, kan het college een financiële bijdrage toekennen in de kosten van een maaltijd.
De bijdrage kan worden toegekend na afgifte van een indicatie door de thuiszorg en indiening
van een aanvraag via de thuiszorg door middel van een door het college vastgesteld formulier.
De bijdrage wordt toegekend overeenkomstig de bepalingen van deze verordening.

Artikel 3 Bijdrage
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De gemeentelijke bijdrage is 50% van de vastgestelde kostprijs van de maaltijd.
De gemeentelijke bijdrage wordt, na toekenning, rechtstreeks aan de thuiszorg op grond van een
door hen afgegeven betalingsnota uitbetaald.

Artikel 4 Vaststelling bijdrage
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De bijdrage wordt slechts verstrekt in dien het inkomen van de aanvrager en, indien van toepassing,
zijn partner niet meer bedraagt dan 120% van het minimuminkomen.
De bijdrage wordt slechts verstrekt indien het vermogen van de aanvrager het vrij te laten bescheiden vermogen zoals omschreven in artikel 34 van de Wwb, niet te boven gaat.
Er wordt geen toepassing gegeven aan het bepaalde in artikel 34, lid 2 onder d van de Wwb
wanneer het een woning betreft als bedoeld in artikel 50 lid 1 van de Wwb.
De toetsing van inkomen en vermogen zoals deze zijn vermeld op het vastgestelde aanvraagformulier kan door het college achteraf geschieden door het opvragen en het laten overleggen van
de betreffende bewijsstukken.
Indien de aanvrager jonger is dan 65 jaar, worden de gegevens genoemd in lid 4 eenmaal per
twee jaar gecontroleerd. Indien de aanvrager ouder is dan 65 jaar, worden de gegevens bedoeld
in lid 4 eenmaal per drie jaar gecontroleerd.

Artikel 5 Hardheidsclausule
Burgemeester en wethouders kunnen in bijzondere gevallen ten gunste van de aanvrager afwijken van
hetgeen bij of krachtens deze verordening is bepaald, indien strikte toepassing daarvan tot onbillijkheden
van overwegende aard leidt.

Artikel 6 Citeertitel; intrekking bestaande verordening; inwerkingtreding
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Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening maaltijdenvoorziening gemeente
Buren”.
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De Verordening gemeentelijke bijdrage in de verstrekking van maaltijden aan huis, vastgesteld
d.d. 20 maart 2001, wordt ingetrokken.
Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 juli 2005. Vastgesteld in de openbare vergadering van 28 juni 2005De griffier,
De voorzitter,w.g. G. van Droffelaar
w.g. drs. K.C. Tammes
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