NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN
HAMME IN ZITTING VAN 22/01/2020

Aanwezig: Jan Laceur, raadsvoorzitter Herman
Vijt, burgemeester
Luk De Mey, Ann Verschelden, Koen Mettepenningen, Mieke De Keyser, Lien De Vos, Kurt De Graef, Jan
Ketels, An Geerinck, Lotte Peeters, Jan De Graef, André Raemdonck, Jan Rosschaert, Frans Van Gaeveren,
Tom Waterschoot, Henri Peelman, Frank Van Erum, Agnes Onghena, Mustafa Tokgoz, Gülcan Unan, Leo
Van der Vorst, Mario Michils, Christel Vanhoyweghen, leden raad voor maatschappelijk welzijn André
Reuse, algemeen directeur
Verontschuldigd: Kim Peelman, Tom Vermeire, Nadia Dhooghe, leden raad voor maatschappelijk welzijn

De heer raadsvoorzitter opent de zitting.

Bij de aanvang van de zitting deelt raadslid Gülcan Unan, Groen, mee dat zij wegens haar huwelijk weldra
Hamme zal verlaten en dus niet meer zal zetelen in de raad. Zij heeft altijd graag in Hamme gewoond. Zij
dankt voor de kans die zij kreeg om als raadslid te mogen zetelen. Algemeen dankt zij alle Hammenaren,
alle raadsleden en de leden van de Groen fractie.
Raadsvoorzitter J. Laceur dankt haar voor de medewerking afgelopen jaar, wenst haar proficiat en wenst
haar het beste toe.

OPENBAAR

O.1 Proces-verbaal van de vorige zitting - goedkeuring - besluit
De raad voor maatschappelijk welzijn,
In openbare zitting vergaderd,

STEMMING: Met 21 stemmen voor (Jan Laceur, Herman Vijt, Luk De Mey, Ann Verschelden, Koen
Mettepenningen, Mieke De Keyser, Lien De Vos, Kurt De Graef, Jan Ketels, An Geerinck, Lotte Peeters, Jan
De Graef, André Raemdonck, Jan Rosschaert, Frans Van Gaeveren, Tom Waterschoot, Henri Peelman,
Frank Van Erum, Leo Van der Vorst, Mario Michils, Christel Vanhoyweghen), 3 onthoudingen (Agnes
Onghena, Mustafa Tokgoz, Gülcan Unan)
Motivering onthouding Groen door raadslid A. Onghena: Het is nog niet duidelijk of de namen van de
betrokkenen bij de oninbaarstellingen (agendapunt G1) inderdaad niet zullen verschijnen op de website
van de gemeente.

BESLUIT
Keurt het proces-verbaal van 18 december 2019 goed.
O.2 Systeem van 'minimale levering via de aardgasbudgetmeter' - goedkeuring - besluit
De raad voor maatschappelijk welzijn,
In openbare zitting vergaderd,

REGELGEVING:
•

Het Energiebesluit van 19 november 2010, in het bijzonder art.5.4.6 tot en met 5.4.10.

•

De OCMW wet van 8 juli 1976, in het bijzonder het art.1 en art.57,§1.

•

De nota "Vlaanderen is Energie" (s.d.) waarin opgenomen : " de procedure voor OCMW ‘s die
opteren gebruik te maken van het systeem van minimale levering via de aardgasbudgetmeter"
2019-2020.

OVERWEGINGEN:
•

Het betreft een facultatief systeem dat door het OCMW Hamme tot nog toe niet werd
toegepast; enkel minimale levering elektriciteit wordt nu toegepast.

•

Momenteel is er spontaan weinig vraag vanuit de bevolking om een minimale levering aardgas
aan te vragen. Er mag aangenomen worden dat mits een betere bekendmaking bij de bevolking
meer gebruik zal gemaakt worden van deze regeling voor aardgas.

•

Aangezien het "algemene maatschappelijke dienstverlening vanuit het OCMW" betreft, is de
raad voor maatschappelijk welzijn bevoegd om hierin een principieel standpunt in te nemen.

•

Mits het volgen van de door de energienetbeheerder ( Fluvius) opgelegde procedure kunnen de
halfmaandelijkse tussenkomsten voor de minimale levering aardgas, afhankelijk van het
woningtype en het statuut van de afnemer ( niet-beschermd of beschermd) , die aan de
gebruikers worden toegekend, voor maximaal 70% worden teruggevorderd van de
aardgasnetbeheerder; het maximumbedrag dat voor de terugvordering in aanmerking komt,
wordt opgenomen in de tabel vermeld in de omzendbrief betreffende de procedure. Het staat
het OCMW vrij om aan de hulpvrager een hogere tussenkomst toe te kennen. Dit wordt beslist
door het BCSD of ingeval van dringendheid door de voorzitter van het BCSD. Het OCMW kan
voorwaarden verbinden aan het ter beschikking stellen van aardgas via de budgetmeterkaart.
Indien het OCMW zou beslissen om voorwaarden te verbinden aan de minimale levering moeten
deze in de (individuele) beslissing worden opgenomen.

•

Belangrijk is dat de raad voor maatschappelijk welzijn een algemene principebeslissing moet
nemen om tot het systeem "minimale levering aardgas" toe te treden vooraleer tot de
individuele toekenning van een tussenkomst kan worden overgegaan . De toepassingsperiode
loopt telkens van 1 november tot 31 maart van het volgende jaar. De principebeslissing kan
éénmalig, voor 1 periode, worden genomen ofwel voor onbepaalde duur.

•

De maatschappelijk werkers van de dienst Samenleving en Gezin zijn voorstander om het
systeem van minimale levering via de aardgasbudgetmeter toe te passen binnen OCMW
Hamme, liefst voor onbepaalde duur zodat de principebeslissing niet jaarlijks opnieuw moet
worden beslist.

MONDELINGE TUSSENKOMSTEN:
Toelichting schepen van sociale zaken A. Verschelden; vraag raadslid Fr. Van Erum, Open VLD; antwoord
schepen A. Verschelden (zal vraag raadslid Fr. Van Erum i.v.m. de prijszetting nakijken); bedenkingen
raadslid A. Onghena, Groen; raadslid M. Michils, Vl. Belang.

BESLUIT MET ALGEMENE INSTEMMING:

Het OCMW van Hamme treedt, voor onbepaalde duur, toe tot het systeem van minimale levering via de
aardgasbudgetmeter conform de procedure vastgelegd door de aardgasnetbeheerder(s) via het Vlaams
Energieagentschap.
De tussenkomsten zullen worden vastgesteld bij individuele beslissing genomen door het Bijzonder
Comité voor de Sociale Dienst.

De heer raadsvoorzitter J. Laceur verklaart de zitting gesloten.
Gedaan te Hamme in zitting als ten hoofde.
Namens de raad voor maatschappelijk welzijn:

André Reuse
Algemeen directeur

Jan Laceur
raadsvoorzitter

