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Zitting van de OCMW-raad 

30 april 2020 – virtuele vergadering 

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; 
An Buysschaert, Algemeen Directeur. 

DAGORDE : 

1. Notulen vorige zitting. Goedkeuring.  

2. Sociale dienst. Samenwerkingsovereenkomst “Energiehuis en IGS Woonbeleid” tussen SOLVA 

en Wortegem-Petegem voor wat betreft de ondersteuning in het kader van een toegekende 

energielevering en het noodkoopfonds. Verlenging. Goedkeuring.  
1. 

De OCMW-raad, 

keurt de notulen van de zitting van 27 februari 2020 éénparig goed.  

2. 

De OCMW-raad,  

In openbare zitting vergaderd; 

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

Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappe-
lijk welzijn; 

Gelet op de OCMW-raadsbeslissing van 22 oktober 2009 houdende het engagement om de 
nodige ondersteuning te bieden aan SOLVA (door gemeente aangesteld als Lokale Entiteit) bij het 
verstrekken van leningen binnen het kader van het toenmalige Fonds voor de Reductie van de Glo-
bale Energiekost aan de doelgroep zoals gedefinieerd in het KB van 2 juni 2006; 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van heden 30 april 2020 betreffende de hernieuwde 
aanstelling van het Energiehuis SOLVA als Energiehuis voor onze gemeente en de hiertoe goedge-
keurde samenwerkingsovereenkomst betreffende “Energiehuis SOLVA en IGS Lokaal Woonbeleid” 
tussen SOLVA en de gemeente Wortegem-Petegem; 

Overwegende dat één van de taken van het Energiehuis er nog steeds in bestaat om renteloze 
energieleningen ter ondersteuning van energiebesparende investeringen te verstrekken voor inwo-
ners behorende tot de doelgroep op het grondgebied van de gemeente; 

Overwegende dat hiervoor niet alleen het principeakkoord van het gemeentebestuur nodig 
is maar ook de expliciete samenwerking met het OCMW van de betreffende gemeente vereist is in 
het kader van volgende opdrachten voor het OCMW binnen deze kredietverlening: 

- De kredietovereenkomst bepaalt dat de kredietnemer budgetbegeleiding of –beheer aan-
vaardt vanwege het OCMW van de gemeente waar de kredietnemer zijn woonplaats heeft, 
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of vanwege een andere erkende dienst schuldbemiddeling, indien zich een probleem van 
terugbetaling stelt; 

- Het OCMW adviseert het Energiehuis over de aangevraagde kredietafname ingeval van kre-
dietaanvraag door een particulier uit de specifieke doelgroep. In geval van terugbetalings-
problemen, neemt het OCMW de sociale begeleiding, de budgetbegeleiding en het budget-
beheer op. 

Overwegende dat ook voor wat betreft de bijkomende taak “Beheren van de lening in kader 
van het noodkoopfonds i.s.m. het OCMW/Sociaal Huis” dat is toegekend aan het Energiehuis, de 
goedkeuring door de OCMW-raad vereist is; 

Na beraadslaging; 

BESLUIT: met 16 stemmen voor (Open VLD, N-VA, CD&V en S.pa/onafhankelijk) bij 1 stem tegen 
(onafhankelijk) 

Art.1. De raad voor maatschappelijk welzijn engageert zich verder om de nodige ondersteuning te 
bieden vanuit de sociale dienst van het OCMW binnen de werking van het Energiehuis SOLVA 
voor wat betreft: 

 Adviseren en aanbieden van budgetbeheer of -begeleiding in geval een renteloze kre-
dietlening wordt toegestaan. 

 Beheren van de lening in kader van het noodkoopfonds i.s.m. het OCMW/Sociaal Huis 

De Algemeen Directeur,  De Voorzitter OCMW-raad,  

 

 

 

An Buysschaert.  Koen Desloovere.  


