RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN
ZITTING van 8 oktober 2019
Aanwezig:
Aanwezig Jean-Pierre Taverniers, Voorzitter,
M. Lefevre, H. Decoster, T. Groeseneken, F. Havet, Leden vast bureau
H. Princen, L. Dotremont, L. Buccauw, E. Janssens, J. Verbaeten, L. Minnot,
Ph. Collaers, Ch. Scheepmans, E. Ylen, S. Puttemans Raadsleden.
Wendy Creten, wnd. algemeen directeur
Verontschuldigd: L. Fuchs en M. Matthijs, raadsleden

*** De zitting wordt geopend om 21u32-- ***

OPENBARE ZITTING
1.Goedkeuring verslag van de vorige zitting
DE RAAD keurt het verslag van de zitting van 13.09.2019 goed.

2. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst SVK
DE RAAD
Gelet op de desbetreffende artikelen van het decreet van 22 december 2017 over het
lokaal bestuur ;
Gelet op de bijgevoegde samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente en het ocmw
van Hoegaarden en Sociaal Verhuurkantoor Woonregt vzw;
SVK WoonregT vzw en de gemeente en het OCMW van Hoegaarden willen door een
samenwerking de woonzekerheid en de woonkwaliteit van woonbehoeftigen verruimen
door onder meer :
Het verhogen van het aanbod van kwalitatief aanvaardbare en betaalbare woningen
én de private woonmarkt toegankelijker maken voor de doelgroep;
Het verzorgen van een woonbegeleiding waardoor woonzekerheid wordt geboden en de
maatschappelijke weerbaarheid van de betrokkenen kan worden verhoogd;
Een laagdrempelige hulpverlening, waarbij er op korte termijn kan ingegaan worden
op hulpvragen. Dit impliceert dat de hulpvragers zich zowel rechtstreeks als na
doorverwijzing door het lokaal bestuur kunnen melden bij het SVK. Voor andere dan
huisvestingsproblemen zal het SVK nauw samenwerken met de lokale besturen of met
andere bevoegde instanties en hulpverleners;
Het SVK en het lokaal bestuur van de gemeente Hoegaarden trachten door deze
samenwerking eveneens een degelijk en betrouwbaar alternatief te bieden aan
verhuurders van woongelegenheden.

Gelet op de uitslag van de stemming:
Stemmen voor: 15 aanwezige raadsleden.
Stemmen tegen: 0
Onthoudingen: 0
BESLUIT:
ENIG ARTIKEL : De bijgevoegde samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente en
het OCMW van Hoegaarden en Sociaal Verhuurkantoor Woonregt vzw wordt
goedgekeurd.

3. Minimale levering tijdens de winterperiode 2019-2020 via de aardgas budgetmeter.
DE RAAD,
Overwegende dat de Vlaamse Regering met het systeem van minimale aardgaslevering
via de aardgasbudgetmeter de OCMW's een instrument wil aanreiken om gezinnen die de
middelen ontberen om de aardgasbudgetmeter 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
budgetmeter kaart;
Gelet op de richtlijnen van het Vlaams energieagentschap betreffende de procedure
2019-2020 voor OCMW’s die opteren gebruik te maken van dit systeem;
Gelet op onderstaande tabel, op basis waarvan de OCMW's aardgas kunnen toekennen in
het kader van deze regeling;

Gelet op het feit dat deze regeling start op 01.11.2019 en loopt tot en met 31.03.2020;

Gelet op het feit dat het OCMW de kost hiervoor deels kan recupereren bij de
aardgasnetbeheerder, deels eventueel bij de hulpvrager;

Gelet op de uitslag van de stemming:
Stemmen voor: 15 aanwezige raadsleden.
Stemmen tegen: 0
Onthoudingen: 0
BESLUIT:
Art.1: De raad besluit toe te treden in het systeem van minimale levering via de
aardgasbudgetmeter voor de periode 01.11.2019 tot en met 31.03.2020
Art.2: Het model aanvraagformulier van de Vlaamse overheid
www.energiesparen.be/social/minimalelevering kan per hulpvraag worden ingevuld.
Art.3: Elke aanvraag wordt behandeld volgens de algemene regels van de sociale
dienstverlening (OCMW-wet art 1 en art 57 §1). Of de hulpvraag gegrond is, wordt
geval per geval nagegaan via een sociaal onderzoek.
Het sociaal vooronderzoek bevat minstens volgende elementen:
- Het risico van energiearmoede voor het gezin in kwestie: dat mensen die kort voor of
tijdens de winterperiode een budgetmeter geplaatst krijgen, nog geen reserve hebben
kunnen opladen, kan hierbij in overweging genomen worden;
- Woningtypologie (vrijstaande woning, rijhuis/hoekhuis of appartement);
- Al dan niet recht hebben op de sociale maximumprijzen voor energie. Het OCMW
kan dit nagaan in de Kruispuntbank voor de Sociale Zekerheid. Een hulpvrager die
nog niet in opgenomen in de kruispuntbank voor de Sociale Zekerheid (KSZ), moet het
bewijs leveren van dit recht. Ook de lijst die de netbeheerder doorstuurt naar het
OCMW, bevat dit gegeven;
- Financiële mogelijkheden van de hulpvrager met betrekking tot eventuele (al dan
niet gedeeltelijke) terugbetaling van het toegekende bedrag.

*** De zitting wordt gesloten om 21u37 ***
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