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UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 

 

 

Zitting van 19-10-2015 

 
 

Aanwezig : Tony Baselet - voorzitter 

Yolanda Geuns, Valentina Olyslagers, Johan Smeets, Kristel Vanbaelen, 

Christianne Knevels, Peter Vranken, Anna Maria Neyens - raadsleden 

Johan Crijns - secretaris 

Verontschuldigd: Annie Jehoul - raadslid 

Jan Dalemans - burgemeester 

 

 

Dagorde: 

 

05 Project W mobiel 

 

Gelet op het decreet van 19 december  2008  en de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de 

OCMW’s; 
 

Gelet op het besluit van de raad van 21 september 2015 waarbij de aankoop van een aangepast 

voertuig voor rolstoelgebruikers werd goedgekeurd; 

 

Overwegende dat het de bedoeling is om dit voertuig in te zetten  ter ondersteuning van de minder 

mobiele centrale en tijdens de weekends via een terbeschikkingstellingovereenkomst; 

 

Gelet op het ontwerp van  reglement zoals opgesteld door de seniorendienst in samenspraak met het 

MAT; 

 

Overwegende dat als uitgangspunt het reglement van de minder mobiele centrale  werd gebruikt,  en 

alles zo gelijklopend mogelijk wordt gehouden; 

 

Overwegende dat voor de terbeschikkingstelling de nodige informatie werd bekomen  bij OCMW 

Zonhoven, waar zulk een regeling al jaren bestaat; 

 

Gelet op het ontwerp van het reglement terbeschikkingstelling; 

 

Overwegende dat het verplicht is het voertuig te verzekeren en het aangewezen is om hiervoor ook een 

bijstandverzekering af te sluiten; 

 

Gelet op het ontwerp van verzekeringspolis dat de firma Ethias afleverde; 

 

Overwegende dat door het MAT voorgesteld wordt het project W-mobiel te noemen 

 

Gehoord de mondelinge toelichting door voorzitter en secretaris; 
 

BESLUIT met eenparigheid van stemmen 

 

Artikel 1. Het reglement W- mobiel wordt goedgekeurd en als bijlage aan dit besluit gehecht. Dit 

reglement gaat is onmiddellijk in en wordt binnen de zes maanden geëvalueerd.   

 

 



OCMW Hechtel-Eksel

 

Besluit W-mobiel OCMW raad 19 okt. 2015 

 

2 

 

 

Artikel 2. De modaliteiten voor het ter beschikking stellen van het voertuig worden goed gekeurd en 

als bijlage aan dit besluit  gehecht. Deze modaliteiten gaan onmiddellijk in en worden binnen de zes 

maanden geëvalueerd 

 

Artikel 3. Er wordt een omnium verzekering afgesloten voor het voertuig Citroen Jumpy met 

nummerplaat  1 LKH 499 en de liftinstallatie bij de firma Ethias te Hasselt. Er wordt eveneens een 

bijstandsverzekering afgesloten voor de voertuigen Citroen Jumpy en Citroen Berlingo met 

nummerplaten 1 LKH 499 en  1 EBR 169 bij de firma Ethias te Hasselt. 

 

Artikel 4. Dit besluit wordt vermeld op de lijst voor de toezichthoudende overheid. 

 

 

Namens de raad voor maatschappelijk welzijn 

 

 

De secretaris De voorzitter 

Get.) Johan Crijns Get.) Tony Baselet 

 

 

Voor eensluidend uittreksel 

 

 

 

Johan Crijns Tony Baselet 

 

 

 

 

Bijlage 1: 

 

W-mobiel           REGLEMENT GEBRUIKER (1/11/2015) 

 

De W-mobiel is een hulpdienst van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van 

Hechtel-Eksel die inwoners van de gemeente met een (al dan niet elektrische) rolstoel en 

verplaatsingsproblemen aan vervoer helpt, dankzij de inzet van vrijwillige chauffeurs. 

 

Artikel 1  

Elke gebruiker dient lid te worden van de Minder Mobiele Centrale.  Een lidmaatschap wordt pas 

aanvaard als de overeenkomst volledig ingevuld en ondertekend is en als het lidmaatschap betaald 

werd. Het lidmaatschap bedraagt 7,50 EUR per kalenderjaar. 

 

Artikel 2   

De aanvraag voor elke rit moet gebeuren via het OCMW. 

 

OCMW Hechtel-Eksel 

Contactpersoon: verantwoordelijke van seniorendienst 

Don Boscostraat 8 

3940 Hechtel-Eksel 

Tel. 011/89.12.12 
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De aanvraag voor een rit gebeurt minstens drie werkdagen op voorhand zodat het OCMW een 

vrijwillige chauffeur kan zoeken. 

Bij elke aanvraag wordt de nodige informatie gegeven door de gebruiker :  

naam, dag, tijdstip, traject, wachttijd, type rolstoel, doel van de rit e.d.   

 

Artikel 3   

Aanvragen voor vervoer kunnen telefonisch gedaan worden elke werkdag van 9.00 u tot 12.00 u en 

van 13.00 u tot 17.00u.  

 

Artikel 4 

De W-mobiel voorziet ritten tot 35 km (enkele rit) vanaf het OCMW Don Boscostraat 8 te Hechtel-

Eksel.  

Voor andere bestemmingen wordt doorverwezen naar de mogelijkheden van het openbaar vervoer via 

de mobiliteitscentrale aangepast vervoer 0800 17 666  of mav@limburg.be.  

Tijdens het weekend en/of indien beschikbaar kan het voertuig met een eigen chauffeur gebruikt 

worden conform de voorwaarden van het reglement “terbeschikkingstelling W-mobiel”. 

 

Artikel 5  

Het vervoer wordt verzorgd door vrijwillige chauffeurs. Heb je ondersteuning of begeleiding nodig 

dan zorg je hier zelf voor. Onze vrijwilliger is en blijft chauffeur.  

Met ingang van 1 november 2015 wordt de kostprijs voor een rit als volgt berekend: 

totaal aantal gereden kilometers x 0,34 EURO  

De kilometers beginnen te tellen vanaf de vertrekplaats van het voertuig.  

De vergoeding wordt jaarlijks aangepast en ze is gelijk aan de vergoeding welke het OCMW personeel 

krijgt in toepassing van het KB van 18/01/1965 houdend het algemeen reglement inzake reiskosten.  

 

Artikel 6 

De gebruiker verbindt er zich toe het rittenboekje af te tekenen bij de vrijwillige chauffeur. De 

gebruiker moet de factuur van het OCMW betalen binnen de 14 dagen na ontvangst. Indien de factuur 

niet tijdig wordt betaald, kan een volgende rit geweigerd worden.   

 

Artikel 7  

Het gebruik van de bevestigingsgordels voor de rolstoel en de heup/schoudergordels voor de 

rolstoelgebruiker zijn verplicht. Uiteraard moet iedere inzittende zijn gordel aan doen en is  

roken in de W-mobiel niet toegelaten.  

 

Artikel 8: 

De gebruiker die in het bezit is van een parkeerkaart voor mindervaliden, moet deze tijdens de rit bij 

zich hebben. 

 

Bijlage 2 

 

W-Mobiel           REGLEMENT TER BESCHIKKING STELLING GEBRUIKER 

(1/11/2015) 

 

 Reglement rond ter beschikkingstelling van de W-Mobiel: 

 

De W-mobiel is een hulpdienst van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van 

Hechtel-Eksel die inwoners van de gemeente met een (al dan niet elektrische) rolstoel en 

verplaatsingsproblemen aan vervoer helpt. 

 

 

mailto:mav@limburg.be
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A. Voorwaarden:  

 

- De wagen mag in dit kader enkel gebruikt worden met als doel minder mobiele personen in een 

rolstoel te vervoeren.  

- De chauffeur moet in het bezit zijn van een geldig rijbewijs. Enkel diegene die een kopie van het 

rijbewijs en identiteitskaart inlevert bij het OCMW mag met de wagen rijden. 

- De chauffeur mag niet rijden onder invloed van alcohol of verdovende middelen.  

- Roken in de W-mobiel is verboden voor alle inzittenden. 

- De chauffeur/gebruiker is verantwoordelijke voor de schade aan de W-mobiel tijdens de periode dat 

de W-mobiel aan hem/haar ter beschikking gesteld is. 

- De chauffeur dient de wegcode te respecteren. Elke vorm van overtreding is voor eigen rekening.  

- Het gebruik van de bevestigingsgordels voor de rolstoel en de heup/schoudergordels voor de 

rolstoelgebruiker zijn verplicht. Uiteraard moet iedere inzittende zijn gordel gebruiken. 

 

 

B. Vergoeding: 

 

- De vergoeding voor het gebruik van de W-Mobiel bedraagt  € 10 huur per dag én een 

kilometervergoeding van € 0,34 per gereden kilometer.  

- De waarborg bedraagt € 125,00. Om de waarborg terug te ontvangen moet de W-mobiel netjes en in 

dezelfde staat als voordien terug worden ingeleverd.  

Bij schade of onvoldoende reiniging verklaart de gebruiker zich akkoord dat deze waarborg 

onherroepelijk toebehoort aan het OCMW en dit in verhouding tot de geleden schade. Indien de 

schade de waarborgsom overstijgt zal de effectieve schade gefactureerd worden. Na grondig nazicht 

door de verantwoordelijke, na inlevering van de autosleutel en na betaling van de factuur, zal de 

waarborg worden vrijgegeven.  

- De maand volgend op het gebruik van de W-mobiel ontvangt de gebruiker een factuur. Het 

aanvraagformulier is dus geen factuur maar een overzicht van de gemaakte onkosten.  

- Als de factuur niet betaald is op de vervaldag ervan, wordt het W-mobiel niet meer ter beschikking 

gesteld.  

 

C. Procedure bij ongeval:  VERWITTIG STEEDS HET OCMW  (de nodige gegevens vindt u in 

de W-mobiel) 

 

Aanrijding met tegenpartij : 

 

- Vul samen met de tegenpartij het Europees aanrijdingformulier. Beide partijen moeten het 

formulier ondertekenen. 

- Neem in de mate van het mogelijke foto’s. 

- Bezorg het ingevulde aanrijdingsformulier en eventuele foto’s aan het OCMW. 

- Indien er gewonden zijn en/of is er een discussie, verwittig je de politie (nummer 101). Zij 

stellen een PV op of zullen je helpen bij het invullen van het aanrijdingformulier. 

- Bezorg het aanrijdingformulier en de nummer van het opgestelde PV aan  het OCMW. 

 

Aanrijding zonder tegenpartij : 

 

- Vul het aanrijdingformulier volledig in. 

- Voeg een onafhankelijke getuigenverklaring toe aan het aanrijdingformulier indien mogelijk. 

- Indien er geen getuige is, moet je een melding te doen bij de politie binnen de acht dagen na 

het ongeval. Voeg de melding toe aan het aanrijdingformulier. 

- Bezorg het ingevulde aanrijdingformulier samen met de getuigenverklaring of de melding van 

de politie aan het OCMW.  
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Bijlage 3 

 

Aanvraagformulier voor het terbeschikking stellen van de W-mobiel 

 

Ondergetekende: ………………………….  

Wonende te: ……………………………………………………………………….. 

Tel:  …………………………………  

 ** Kopie rijbewijs en identiteitskaart toevoegen. 

 

Doet hiermee een aanvraag voor het gebruik van de W-mobiel, nummerplaat: 1LKH 499 

Datum van…………… ..…tot……………………..  

 

De vergoeding voor het gebruik van de W-mobiel bedraagt  € 10 huur per dag én een 

kilometervergoeding van € 0,34 per gereden kilometer.  

 

De waarborg bedraagt € 125,00.  Enkel met het bewijs van storting van de waarborg op rekening 

BE18 0910 0099 3065 ontvangt de gebruiker de sleutel van de W-mobiel. 

 

De W-mobiel dient proper ingeleverd te worden op onderstaand adres:  

Naam …………………………..………………………………………….. 

Straat ………………………………………………  …………………………. 

Datum ……………………om ………………uur 

 

De bestuurder gaat akkoord met het reglement in bijlage.  

(Eigenhandig schrijven voor gelezen en akkoord) 

 

……………………………………………………………        

Naam…………………………………………………..            

           

Handtekening ………………………………………..   

  

 

Bij inlevering W-mobiel 

 

Door OCMW Hechtel-Eksel:  

De W-mobiel werd in goede staat bevonden en ingeleverd op ……… / ………. / ………... en de borg 

van 125 € zal teruggestort worden aan de gebruiker na betaling van de factuur.  

Naam ..…………………………………… 

 

Handtekening …………………………..                    

 

VERGOEDING 

Kilometerstand bij vertrek: ……..… ……Kilometerstand bij aankomst:……………..………… 

 

Kilometervergoeding:  …………… km X 0,34 =    € ………………………… 

 

Huur W-mobiel:   …  …….. dag(en) X  10 euro = € ………….……………. 

 

Totaal:                        € …………..…………… 
 

Handtekening gebruiker voor akkoord: 


