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De raad voor maatschappelijk welzijn richt een boodschappendienst in. Deze boodschappendienst
staat open voor elke inwoner van Nazareth die de woning niet mag of kan verlaten ten gevolge van
de dringende maatregelen gericht op de beperking van de verspreiding van het corona virus COVID19 (ministerieel besluit van 18 maart 2020 en latere wijzigingen).

De aanvrager richt zijn vraag tot het team ‘Nazareth helpt’ en bezorgt de nodige gegevens. Het team
‘Nazareth helpt’ beoordeelt de aanvraag en zorgt voor een boodschapper.

De boodschapper verricht de boodschappen, schiet het bedrag voor en bezorgt de boodschappen
aan de gebruiker. Er mag geen betaling gebeuren tussen boodschapper en gebruiker. Van het
afleveren van de boodschap wordt als bewijs een foto genomen. Deze foto wordt strikt vertrouwelijk
gehouden.

De boodschapper bezorgt de bewijsstukken (foto, kasticket, boodschappenlijst) aan het lokaal
bestuur. Het bedrag van het kasticket wordt door het lokaal bestuur terugbetaald aan de
boodschapper binnen een termijn van 10 dagen.

Het lokaal bestuur factureert het bedrag van het kasticket aan de gebruiker. Er geldt een
terugbetalingstermijn van 10 dagen. De terugbetalingstermijn kan verlengd worden als de gebruiker
kan aantonen dat hij niet over thuisbankieren beschikt.

Bij gebrek aan betaling in der minne zal de retributie burgerrechterlijk ingevorderd worden voor wat
het betwiste deel betreft. Voor de invordering van het niet-betwiste deel kan, naast de burgerlijke
procedure, ook toepassing gemaakt worden van het dwangbevel, in toepassing van het decreet
lokaal bestuur.

Dit reglement is van toepassing tot en met 30 juni 2021.
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