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Maaltijd op school wordt stuk duurder - 10/07/2013
Meise Vanaf september stijgt in Meise de
prijs van schoolmaaltijden. Maar
minder sterk dan aanvankelijk gepland.
Kleuters betalen vanaf komend
schooljaar 3 euro voor een warme
maaltijd, lagereschoolkinderen 4,5 euro
en volwassenen 7 euro. De soepprijs
blijft op 60 cent. Het OCMW zal
mensen met betalingsmoeilijkheden
helpen.

Op vraag van Roel Anciaux (SP.AMeise2020) riepen Open VLD, Groen
en SP.A-Meise2020 een extra
gemeenteraad samen over de — sterke — prijsstijging voor warme maaltijden voor
schoolkinderen. Meerderheidspartijen CD&V en N-VA verlaagden prompt de prijzen.
‘We hadden als oppositie geen andere keuze dan de gemeenteraad bijeen te roepen in het begin
van de zomervakantie’, zegt Roel Anciaux (SP.A-Meise2020).
‘In juli zou er normaal geen gemeenteraad meer zijn en dan zou het te laat zijn om de prijzen
voor schoolmaaltijden tegen september nog aan te passen.’
‘Wij vonden de voorgestelde prijsverhoging veel te hoog. De meerderheid wilde de prijzen haast
verdubbelen. Een doorsnee gezin betaalt vandaag 700 euro per jaar voor busvervoer en warme
maaltijden. Dat zou meer dan 1.400 euro per jaar worden. Dat is veel geld.’
‘Dat de meerderheid zich beroept op de tarieven van buurgemeenten, speelt hier niet. De
personenbelasting in Meise is vastgelegd op 8,2 procent, één van de hoogste van Vlaanderen.
Dan mag daar wel wat tegenover staan en moet je geen belastingverhogingen doorvoeren op kap
van schoolgaande kinderen.’
Groen en SP.A vroegen eerder al een sociale correctie voor ouders die het moeilijk hebben. Maar
de meerderheid ging daar niet op in. ‘Logisch dat we vanuit de oppositie niet anders konden dan
een gemeenteraad samen te roepen’, zegt ook Marie-Jeanne Thaelemans van Groen.
De meerderheid besliste op die extra gemeenteraad maandagavond om de prijzen toch nog aan te
passen.
http://www.nieuwsblad.be/article/printarticle.aspx?articleid=DMF20130709_00652609
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‘We zijn wel degelijk begaan met schoolkinderen en hebben daarom een eigen voorstel
ingediend om de prijzen te verlagen’, liet burgemeester Jos Emmerechts (CD&V) weten.
Kleuters betalen vanaf september 3 euro voor een warme maaltijd (in plaats van de
oorspronkelijk voorgestelde 4 euro), lagereschoolkinderen 4,5 euro en volwassenen 7 euro. De
soepprijs blijft behouden op 60 cent.
‘Het OCMW zal mensen met betalingsmoeilijkheden helpen’, belooft de burgemeester.
Dat aangepaste voorstel werd ook door de oppositie goedgekeurd.
Roel Anciaux kan zich vinden in het voorstel van de meerderheid. ‘De omweg via het OCMW is
drempelverhogend, maar de regeling is beter en is politiek allicht het meest haalbare.’
Joris Herpol
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