ZITTINGSVERSLAG OCMW-RAAD VAN 25 november 2019
Aanwezig:

Afwezig:

Hein Defour, Voorzitter
Karlos Callens, Burgemeester
Krist Soenens, Véronique Buyck, Kathleen Verhelle, Terry Callens, Schepenen
Christine Vandewaetere, Gino Deceuninck, Steven Demeulenaere, Kimara Goethals, Veerle
Dejaeghere, Mario Devroe, Linda Devisch, An Vanantwerpen, Ward Callewaert, Sibylle
Vanhaverbeke, Stijn Vanhee, Els Bouckaert, OCMW-raadsleden
Dominiek Pillaert, Algemeen directeur
Chantal Vande Vyvere, OCMW-raadslid

De voorzitter opent de vergadering om 20u05.

Openbaar
1. Goedkeuren vorig verslag
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Het verslag van de vorige zitting wordt goedgekeurd.

2. Vaststelling budgetwijziging OCMW 2019/1 BP2019-10_1
Regelgeving
Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, inz. art.596 en 249§3
Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids-en beheerscyclus
van de gemeenten, provincies en openbare centra voor maatschappelijk welzijn.
OCMW-raadsbeslissing van 4 december 2018 betreffende goedkeuring budget OCMW 2019
Context en argumentatie
In de budgetwijziging werd opgenomen:
- verwerking van het resultaat van de rekening 2018 van het OCMW: € 1.383.874,56
- formalisering van de overdracht van de niet-gebruikte investeringskredieten van 2018
- alle investeringskredieten werden op 0 gezet met het oog op de start van BBC 2020 voor
het nieuwe meerjarenplan. Er zijn geen investeringen meer lopende. Er dienen geen
investeringen hernomen te worden in 2020

- exploitatie: de specifieke kosten OCMW werden verhoogd (steun, leefgelden, leefloon,..).
Eveneens de recuperatie van steun (O). Ook het krediet van de mantelzorgtoelagen werd
verhoogd. Het onderhoud van de huisjes in de Cardijnlaan (dakisolatie) wordt nog
uitgevoerd in 2019. Ook werd het systeem van de onderwijscheques stopgezet.
Financiële impact
Na input van alle wijzigingen is het resultaat op kasbasis = € 1.251.352,26
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
De budgetwijziging 2019/1 BP2019-10_1 van het OCMW wordt goedgekeurd.

Kimara Goethals: Waarom worden de onderwijscheques afgeschaft?
Terry Callens: De scholen hebben hier nooit beroep op gedaan.
Hein Defour: Dit komt straks nog ter sprake, maar het is ook een omslachtig systeem en er
bestaat een veel eenvoudiger systeem.

3. Princiepsbeslissing toepassing systeem van minimale levering
aardgasbudgetmeter
Regelgeving
Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017
Organieke wet van 8 juli 1976
Besluit Vlaamse Regering van 12 november 2010 tot wijziging besluit van de Vlaamse
Regering van 13 maart 2009 betreffende de openbare dienstverplichtingen in de
vrijgemaakte elektriciteits- en aardgasmarkt, wat betreft de invoering van een minimale
levering van aardgas tijdens de winterperiode
Ministerieel besluit van 9 september 2011 omtrent vaststelling van de tabel inzake de
hoeveelheid aardgas die de huishoudelijke afnemer nodig heeft om tot het einde van de
winterperiode te beschikken over een minimale verwarming van de woning
Besluit van OCMW-Raad van 8 november 2011 betreffende toepassing systeem minimale
levering van aardgasbudgetmeters
Context en argumentatie
De Vlaamse Regering, met voormelde regelgeving van de OCMW’s, reikt een middel aan om
gezinnen die de middelen ontberen om de budgetmeter aardgas op te laden en die dus het
risico lopen zonder verwarming te vallen in de winterperiode, te ondersteunen door hen een
minimale hoeveelheid aardgas ter beschikking te stellen via periodieke opladingen van de
budgetmeterkaart.
De kosten hiervan kunnen voor maximum 70% gerecupereerd worden bij de
distributienetbeheerder.

Na vaststelling van de princiepsbeslissing wordt elke situatie individueel onderzocht en er
dient voor elke situatie een aparte beslissing omtrent individuele dienstverlening te worden
genomen.
De winterperiode loopt van 1 november tot 1 maart, maar deze periode kan verlengd
worden door de minister van Energie.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Art. 1 Het systeem van minimale levering via de aardgasbudgetmeter, zoals vastgelegd in
het besluit van de Vlaamse Regering van 12 november 2010 inzake de invoering van
een minimale levering van aardgas tijdens de winterperiode en het ministerieel
besluit houdende vaststelling van de tabel betreffende de hoeveelheid aardgas die de
huishoudelijke afnemer nodig heeft om tot het einde van de winterperiode te
beschikken over een minimale verwarming van de woning, zal worden toegepast.
Art. 2 Om gedeeltelijke recuperatie te bekomen via de aardgasdistributienetbeheerder zal
de opgelegde procedure gevolgd worden.
Art. 3 Deze beslissing geldt voor onbepaalde duur.

4. Goedkeuren intrekking beslissing inzake onderwijscheques
Regelgeving
Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017
Beslissing OCMW-Raad van 3 april 2018 houdende goedkeuring reglement
onderwijscheques
Context en argumentatie
De OCMW-Raad heeft in zitting van 3 april 2018 een reglement goedgekeurd om
onderwijscheques toe te kennen.
Tot op heden is er nog geen enkele maal gebruik gemaakt geweest van dit reglement.
De redenen zijn dat de procedure omslachtig is en vooral dat er een alternatief bestaat,
namelijk "tussenkomsten in het kader van het fonds voor sociale & culturele participatie"
waarbij ook onder meer schoolfacturen worden vergoed.
In de OCMW -raad van 25 maart 2019 is het reglement inzake tussenkomst ter bevordering
van de participatie en sociale activering goedgekeurd waarin onder meer het volgende staat
vermeld:
"In het kader van de bevordering van de participatie en sociale activering, onderdeel
activiteiten gericht op de niet-verderzetting van de armoede bij de kinderen van de
gebruikers van het OCMW worden volgende maatregelen getroffen:
Het OCMW verleent een tussenkomst van 100 % in de gedragen kost van de deelname aan
sociale programma’s, onderwijsondersteuning, psychologische of paramedische
ondersteuning of in de aankoop van pedagogisch materiaal na voorlegging van kostprijs of
factuur en de eventuele financiële tussenkomsten hierin reeds ontvangen of te ontvangen.

Deze tussenkomst wordt verleend op voorwaarde dat de aanvrager voor deze deelnames
geen of slechts een gedeeltelijke financiële tussenkomst van een andere organisatie
ontvangt."
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
De beslissing van de OCMW-Raad van 3 april 2018 houdende toekennen onderwijscheques
wordt ingetrokken vanaf heden.
De voorzitter sluit de vergadering om 20u15.
Algemeen directeur
Dominiek Pillaert

Voorzitter
Hein Defour

