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Zitting van de OCMW-raad 

28 november 2019 

Aanwezig: Desloovere Koen, Voorzitter; 
 Vander Meeren Luc, Burgemeester; 

Nachtegaele Veerle, Van Tieghem Maarten, Van den Dorpe Isabelle en Kurt Fon-
teyne, Schepenen; 
Dhondt Willy Van Der Straeten Nicole, Van Driessche Gert, Van Cauwenberghe Oli-
vier, Vermeulen Sandy, Steenmans Marcel, Van De Populiere Marleen, Maes Rosette, 
De Donder Sven, De Wulf Nico en Baert Leen, Raadsleden; 
Buysschaert An, Algemeen Directeur.  

DAGORDE : 

1. Notulen vorige vergadering. Goedkeuring. 

2. Sociale dienstverlening. Princiepsbeslissing toepassing systeem ‘minimale levering via de aard-

gasbudgetmeter’. Goedkeuring. 

3. Algemeen bestuur. Intergemeentelijke samenwerkingen. SOLVA. Bijkomend agendapunt bij 

hoogdringendheid voor de algemene vergadering van 11 december 2019. Goedkeuring. 
1. 

De OCMW-raad, 

keurt de notulen van de zitting van 24 oktober 2019 éénparig goed.  

2. 

De OCMW-raad,  

In openbare zitting vergaderd; 

Gelet op de Organieke OCMW-wet d.d. 8 juli 1976 art. 1 en art. 57 §1 ; 

Gelet op het decreet Lokaal Bestuur (DLB) d.d. 22 december 2017; 

Gelet op het Energiedecreet d.d. 8 mei 2009; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 12 november 2010 tot wijziging van het 
besluit van de Vlaamse Regering van 13 maart 2009 betreffende de sociale openbaredienstverplich-
tingen in de vrijgemaakte elektriciteits- en aardgasmarkt, wat betreffende de invoering van de een 
minimale levering van aardgas tijdens de winterperiode (verder genoemd ‘minimale levering via de 
aardgasbudgetmeter’); 

Gelet op het Energiebesluit d.d. 19 november 2010, op de artikelen 5.4.6 tot en met 5.4.10; 

Gelet op de ministeriële omzendbrief d.d. 22 november 2010 aan de OCMW’s met de richtlij-
nen voor OCMW’s die opteren om gebruik te maken van het systeem van ‘minimale levering via de 
aardgasbudgetmeter’; 

Overwegende dat sinds de winterperiode 2010-2011 de regeling waarbij de OCMW's een tus-
senkomst voor een minimale levering van aardgas via de aardgasbudgetmeter kunnen toekennen, 
jaarlijks werd toegepast; 
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Gelet op het Energiearmoedeprogramma, goedgekeurd door de Vlaamse Regering d.d. 4 
maart 2016, die de toepassingsperiode van deze maatregel verruimd met twee maanden waardoor 
ze voortaan standaard loopt van 1 november tot 31 maart; 

Gelet op de richtlijn aan de OCMW’s houdende de procedure en de bedragen voor de winter-
periode 2019-2020 voor OCMW’s die opteren gebruik te maken van het systeem van ‘minimale le-
vering via de aardgasbudgetmeter’; 

Overwegende dat door deze regelgeving het OCMW dat een tussenkomt verleent aan behoef-
tigen die hun aardgasbudgetmeter niet meer zelf kunnen op laden, maximum 70% van de financiële 
tussenkomst die een minimaal comfort garandeert, kan ze recupereren bij de netbeheerder, over 
de resterende 30% kan individueel beslist worden of die doorgerekend wordt aan de cliënt of dat 
dit door het OCMW ten laste wordt genomen; 

Overwegende dat deze regeling onder de algemene maatschappelijke dienstverlening valt 
die OCMW’s op basis van de OCMW-wet toekennen; 

Overwegende dat de regelgeving stelt dat ieder OCMW zelf kan beslissen om al dan niet ge-
bruik te maken van deze regeling; 

Overwegende dat tot op heden elk jaar werd beslist om in dit systeem van de minimale leve-
ring via de aardgasbudgetmeter te stappen; 

Dat het echter ook mogelijk is om een raadsbeslissing te nemen voor onbepaalde duur of voor 
enkele jaren; Dat het voorstel vanuit het comité is om een beslissing te nemen voor de periode van 
2019 – 2025; 

Gelet op het niet-bindend advies van het bijzonder comité voor de sociale dienst van 19 no-
vember 2019 aan de raad voor maatschappelijk welzijn, conform art. 113 3e lid van het DLB,  om het 
systeem 'minimale levering van aardgas via de aardgasbudgetmeter' toe te passen voor de ko-
mende 6 jaar, dat wil zeggen voor de winterperiodes 2019 - 2025; 

Na beraadslaging; 

BESLUIT: met algemeenheid van stemmen 

Art. 1. De Raad beslist om het principe van de ‘minimale levering via de aardgasbudgetmeter’ toe 
te passen voor de volledige legislatuur, zijnde de winterperiodes van 2019-2025, telkens lo-
pend van 1 november tot en met 31 maart. 

Art. 2. Elke afzonderlijke hulpvraag is onderworpen aan een sociaal onderzoek waarbij de alge-
mene regels inzake OCMW-dienstverlening van toepassing zijn. Een eventuele toekenning 
van een minimale hoeveelheid aardgas geldt tot aan het einde van de desbetreffende win-
terperiode. 

Art. 3. Een afschrift van onderhavige beslissing wordt overgemaakt aan de financieel directeur en 
de OCMW-diensten. 

3.  

De OCMW-raad,  

In openbare zitting vergaderd ;  

Gelet op de Organieke OCMW-wet van 8 juli 1976 en latere wijzigingen; 

Overwegende dat het OCMW aangesloten is bij SOLVA, intergemeentelijk samenwerkingsver-
band in de vorm van een dienstverlenende vereniging; 
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Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen; 

Gelet op het besluit van de OCMW-raad van 24 oktober 2019 waarbij de agenda voor de bui-
tengewone algemene vergadering van 11 december 2019 werd goedgekeurd  

Gelet op het schrijven van 6 november 2019 waarbij een aanvullende agenda bij hoogdrin-
gendheid werd overgemaakt ; 

Gelet op de beslissing van 5 november 2019 van de raad van bestuur Solva tot de voorlopige 
aanstelling van de bestuurder-voorzitter van Solva en het hoogdringend karakter van deze aanstel-
ling ;  

Vaststellende dat de agenda van deze algemene vergadering omvat :   
1. Samenstelling van het bureau  
2.  Goedkeuren actieplan en budget 2020  
3. Statutenwijziging SOLVA: bestaansduur SOLVA na verlenging  
4 Toetreding ILVA bij SOLVA  
5. Benoeming van de bestuurders voor mandaten opengevallen sinds de jongste algemene verga-
 dering ;  

Overwegende dat het OCMW het stemgedrag van zijn vertegenwoordiger op de algemene 
vergadering bepaalt ;  

Gelet op het besluit van de OCMW-raad van 28 februari 2019  waarbij de heer Maarten Van 
Tieghem, Schepen  en de heer Kurt Fonteyne, Schepen-Voorzitter BCSD, aangeduid werden als ver-
tegenwoordiger en plaatsvervanger van het OCMW om deel te nemen aan de algemene vergade-
ringen van de opdrachthoudende vereniging SOLVA voor de volledige legislatuur; 

Gelet op de besprekingen in de raad ;  

BESLUIT : met 16 stemmen vóór (Open VLD, N-VA, CD&V, Sp.a/Onafhankelijk) bij 1 stem tegen (On-
afhankelijk).  

Art.1. De agenda van de algemene vergadering van SOLvA van 11 december 2019 goed te keuren, nl. 

1. Samenstelling van het bureau  
2. Goedkeuren actieplan en budget  
3. Statutenwijziging SOLVA : bestaansduur SOLVA na verlenging.   
4. Toetreding ILvA bij SOLVA  
5. Benoeming van de bestuurders voor mandaten opengevallen sinds de jongste algemene 
 vergadering. 

Art.2. De vertegenwoordiger van het OCMW die zal deelnemen aan de algemene vergadering van 
SOLvA van 11 december 2019 op te dragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen 
genomen in de OCMW-raad in verband met de te behandelen agendapunten. 
De mandaten voor de algemene en buitengewone algemene vergadering voor de volledige 
legislatuur, zoals vastgesteld bij OCMW-raadsbesluit van 28 februari 2019, worden bevestigd, 
zijnde :   
- de heer Maarten Van Tieghem, schepen, Vrezeveld 19, Wortegem-Petegem als effectief 
 vertegenwoordiger   
- de heer Kurt Fonteyne, schepen, Groenstraat 11a, Wortegem-Petegem als plaatsvervangend 
vertegenwoordiger,   
worden vastgesteld voor de algemene vergadering van SOLVA van 11 december 2019 te Sint-
Denijs-Boekel (Zwalm).  
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Art.3. Afschrift van dit besluit over te maken aan de bestuursorganen van SOLvA voor verder gevolg.  

De Algemeen Directeur,  De Voorzitter OCMW-raad,  

 

 

 

An Buysschaert. Koen Desloovere.  


