
GEMEENTE JETTE

Aanwezig

Verontschuldigd

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

Uittreksel uit het register der beraadslagingen van de Gemeenteraad
 

Nathalie Vandenbrande, Voorzitster ;
Claire Vandevivere, Burgemeester ;
Bernard Van Nuffel, Olivier Corhay, Mounir Laarissi, Jacob Kamuanga, Nathalie De Swaef, Joris
Poschet, Schepenen ;
Paul Leroy, Myriam Vanderzippe, Geoffrey Lepers, Joëlle Electeur, Yassine Annhari, Orhan
Aydin, Patricia Rodrigues da Costa, Sara Rampelberg, Xavier Van Cauter, Laura Vossen,
Christophe Kurt, Salima Barris, Said El Ghoul, Fatima Salek, Behar Sinani, Cindy Devacht, Eren
Güven, Gianni Marin, Jean-Louis Pirottin, Dashminder Bhogal, Stefan Dooreman,
Gemeenteraadsleden ;
Benjamin Goeders, Gemeentesecretaris.

 
Benoît Gosselin, Jennifer Gesquière, Schepenen ;
Fouad Ahidar, Halima Amrani, Mauricette Nsikungu Akhiet, Chantal De Bondt, Julien Flandroy,
Hervé Doyen, Gemeenteraadsleden.

Zitting van 25.05.22

#Onderwerp : GR - DIENST SOCIAAL LEVEN BURGERSCHAP -TARIEVEN VAN DE
MAALTIJDEN VAN DE BRUSSELSE KEUKENS - VERHOGING #

Openbare zitting

Dienst Sociaal Leven en burgerschap

De Gemeenteraad,
Gelet op zijn beraadslaging van 30.06.2021 tot vaststelling van de tarieven van de bereide maaltijden met
ingang van 01.09.2021 ;
Gelet de gezondheidscrisis in het kader van Covid, werd er geen verhoging voor de warme maaltijden in de
Jetse scholen toegepast, alsook voor de wintersoep voor het jaar 2021, wel werd er een verhoging toegast
van 1,6 % voor de maltijden geleverd in op de kinderdagverblijf ;
Gelet op het schrijven van 2 mei 2022 door mijnheer Orrico, generale directeur van de Brusselse Keukens
die ons mededeelt dat er een prijsverhoging is van 6,6 % voor de kinderdagverblijf een 8,33 % voor de
scholen ;
Overwegende dat de gemeente prijzen kan vragen die hoger liggen dan de basisprijzen teneinde gedeeltelijk
zijn personeelskosten en indirecte te recupereren ;
Gelet op artikel 117 van de nieuwe gemeentewet ;
Op voortel van het college ;
Beslist:
1. Zijn beraadslaging van 30.06.2021 te intrekken ;
2. Om op te merken dat de prijs van een liter soep blift aan 1,32 € per liter  ;
3. De prijzen voor schoolmaaltijden (inclusief btw) handhaven op het niveau van 2022-2023 ;
 

 

Jetse leerlingen
kleuter onderwijs

Niet-Jetse leerlingen
kleuteronderwijs

Brusselse
Keukens -

Prijs

Aangereken
d aan ouders

Brusselse
Keukens - Prijs

Aangereken
d aan ouders

2020-
2021 € 2,92 € 3,05 € 2,92 € 3,45
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Schoo
ljaar

2021-
2022 € 2,92 € 3,05 € 2,92 € 3,45

2022-
2023 €3,16 € 3,35 € 3,16 € 3,75

 

 

Jetse leerlingen Lager
onderwijs

Niet-Jetse leerlingen lager
onderwijs

Brusselse
Keukens -

Prijs

Aangereken
d aan ouders

Brusselse
Keukens -

Prijs

Aangerekend
aan ouders

School
jaar

2020-
2021 € 3,14 €3,30 € 3,14 € 3,65

2021-
2022 €3,14 € 3,30 € 3,14 € 3,65

2022-
2023 € 3,41 € 3,60 € 3,41 € 4,00

  

    

 
 

Kinderdagverblijf

 Brusselse
Keukens - Prijs

Aangerekend
aan ouders

Schooljaar

2020-2021 € 3,41 

Ingebrepen in het
dagelijks pakket2021-2022 € 3,47

2022-2023 € 3,70

 
4. Om de volgende kortingen toe te passen :

Een veminderd tarief toe te kennen : voor de Jetse kinderen in de lagere school en het
kleuteronderwijs en niet-Jetse kinderen na onderzoek door het OCMW van hun woonplaats : - 1 € op
hoger vermelde tarieven, op basis van een sociale enquête uitgevoerd door een gemeentelijke sociaal
assistent, op voorwaarde dat het beschikbaar bedrag lager of gelijk is aan het refererend economisch
gemiddelde ;

Een sociaal tarief toe te kennen : voor de Jetse kinderen in de lagere school en het kleuteronderwijs
en niet-Jetse kinderen na onderzoek door het OCMW van hun woonplaats : - 2 € op hoger vermelde
tarieven, op basis van een sociale enquête uitgevoerd door een de gemeentelijke sociaal assistent, op
voorwaarde dat het beschikbaar bedrag lager of gelijk is aan de helft van het réfererend economisch
gemiddelde ;

D e kosteloosheid toe te kennen : voor kinderen uit families zonder inkomsten (economisch
gemiddelde 0 €) op basis van een enquête uitgevoerd door een gemeentelijke sociaal assistent ;

De kosteloosheid toe te kunnen : voor kinderen waarvan de ouders, zonder wettig verblijf, geen
financiële hulp van het OCMW ontvangen, op basis van een sociale enquête uitgevoerd door de
gemeentelijke assistent ;

• 

• 

• 

• 
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5. De samenwerking te organiseren tussen de gemeentelijke diensten en het OCMW alsook tussen de
Gemeenteraad betrokken gemeentelijke diensten, door het zo snel mogeljk overmaken van informatie
betreffende achterstallen van betaling alsmede   snelle informatie aan de scholen, waarbij de scholen beter
geplaatst zijn de gezinssituatie van elk kind te bepalen ;
6. De huidige beraadslaging ter goedkeuring voor te leggen aan de Executieve van de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering ;
7. Het college te belasten met de uitvoering van huidige beraadslaging.

ALDUS GEDAAN EN BERAADSLAAGD IN ZITTING.

De Gemeentesecretaris, 
(g) Benjamin Goeders  

De Voorzitster, 
(g) Nathalie Vandenbrande

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT
JETTE, 27 mei 2022

De Gemeentesecretaris,

Benjamin Goeders  

De Burgemeester,

Claire Vandevivere
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