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Onderwerp:

Vaststellen reglement betreffende de Pamperbank vanaf 01.10.2021.

De raad, in openbare zitting,
MOTIVERING
Aanleiding en context
De Pamperbank is een nieuw initiatief vanuit Huis van het Kind dat de herverdeling van luieroverschotten
voor gezinnen met een beperkt inkomen organiseert. In het reglement wordt de regeling voor dit sociaal
doel vastgelegd. Het reglement gaat in vanaf 01.10.2021.
Juridische grond


Decreet Lokaal Bestuur, inzonderheid artikel 77;

Historiek
De pamperbank werd opgericht in het najaar van 2011 binnen de schoot van SamenSterker, een
coöperatieve onderneming die groepsaankopen organiseert;
De samenwerkingsovereenkomst van 06.09.2021 tussen de Pamperbank en het Huis van het Kind zorgt
voor de lancering van dit nieuwe initiatief binnen de gemeente Lendelede;
Argumentatie en advies
De aankoop van luiers voor baby’s en jonge kinderen neemt een serieuze hap uit het budget van jonge en
kwetsbare gezinnen. Daarnaast hebben ouders met iets oudere kinderen vaak luieroverschotten en kunnen
die ingezameld worden in plaats van weg te gooien;
De Pamperbank organiseert de herverdeling van de beschikbare gedoneerde luiers en biedt hierdoor een
extra materiële hulp voor jonge en kwetsbare gezinnen;
Vanuit de visie van Huis van het Kind wordt er ingezet op preventie van het jonge kind waardoor dit
initiatief volledig binnen de doelstellingen van het Huis van het Kind ligt;
Financiële gevolgen
Pampers voor de startpakketten worden aangekocht via de middelen van het Huis van het Kind. De raming
is 1.000,00 euro voor het startjaar. Dit bedrag is afhankelijk van het aantal donaties en uitgegeven
pamperkaarten en kan wijzigen;
De start van de pamperbank gebeurt door subsidiëring van het Huis van het Kind. Indien die financiële
middelen ontoereikend zijn, worden de kosten ten laste genomen via het OCMW van Lendelede.
Stemming
Dit punt wordt eenparig goedgekeurd.

BESLISSING
Artikel 1:

Het voorgelegde reglement betreffende de Pamperbank wordt goedgekeurd.

Artikel 2:

Dit besluit wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 van het decreet lokaal bestuur.

Artikel 3:

Dit reglement treedt in werking vanaf 01.10.2021.
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