NOTULEN VAN DE RAAD VAN 02/11/2016
Aanwezig:
Thienpont Alexandra, voorzitter; Adriaensen Maria, Bullen Michel, Maes Luc, Noppen
Hilde, Poels Marleen, Schillebeeckx Elke, Sommereyns Peter, Trappeniers Hendrik,
Vandeven Adelia, raadsleden en Roeland Maes, secretaris.
Chris Taes, burgemeester, voor het openbaar gedeelte
Verontschuldigd:
Wynants Christine, raadslid.
---------------------------------------------------------------------------------------------Agenda
Openbaar gedeelte:
01. Verslag vorige vergadering (openbaar gedeelte)
02. Interleuven – Algemene Vergadering van 30/11/2016
03. Budget 2016 - wijziging 2
04. Minimale levering aardgas - Procedure
Besloten gedeelte:
B1. Verslag vorige vergadering (besloten gedeelte)
B2. Kennisname verslagen andere vergaderingen
--------------------------------------------------------------------------------------------------------01. Verslag vorige vergadering (openbaar gedeelte)
Het verslag van het openbaar gedeelte van de vergadering van 05/10/2016 wordt met
algemene stemmen goedgekeurd.
---------------------------------------------------------------------------------------------02. Interleuven – Algemene Vergadering van 30/11/2016
De Raad,
I. Probleem – Vraag - Situatie
Bepaling mandaat afgevaardigde voor AV Interleuven van 30/11/2016.
II. Wetgevende bepalingen – bestuurlijke beslissingen
Het OCMW-decreet van 19 december 2008.
De wet van 22 december 1986 betreffende de intercommunales en de bepalingen van het
decreet van de Vlaamse Raad van 1 juli 1987 betreffende de werkwijze van, de controle
op en de vaststelling van het ambtsgebied van de intercommunale.
Het decreet van 6 juli 2001 houdende intergemeentelijke samenwerking.
De deelname van het OCMW bij de dienstverlenende vereniging Interleuven.
III. Toelichting
Uitnodiging van 29/09/2016 voor de algemene vergadering van Interleuven d.d.
30/11/2016 met volgende agenda:
1. Samenstelling van het bureau.
2. Goedkeuring verslag algemene vergadering d.d. 25.05.2016.
3. Benoemen voor 3 jaar van de commissaris-revisor krachtens art. 32 van de statuten
4. Vervanging leden raad van bestuur: De gemeente Hoegaarden draagt mevrouw
Evelien Janssens voor als vervanging van mevrouw Anita Vorstenbosch in de raad
van bestuur
5. Strategie en te ontwikkelen activiteiten 2017
6. Begroting 2017
7. Diversen.

IV. Bijlagen bij de ontwerpbeslissing:
1/ Uitnodiging AV
2/ Verslag statutaire jaarvergadering 25/05/2016
3/ Benoemen commissaris-revisor
4/ Brief vennoten – toelichting budget 2017 – balansstructuur
5/ Te ontwikkelen activiteiten – budget 2017
6/ Balansstructuur
V. Overwegingen vanuit de Raad
De raad heeft alle voormelde agendapunten besproken en neemt om hiernavolgende
redenen, terzake het volgende standpunt in.
Stemming
Over de inhoud van het mandaat: 10 voor, 0 tegen, 0 onthouding;
Besluit:
Art. 1. Bepaalt hierbij het mandaat van de afgevaardigde voor de algemene vergadering
van 30/11/2016 van Interleuven: goedkeuring van de agendapunten.
Art. 2. Een uittreksel wordt bewaard onder klasseercode 185.4IL en meegedeeld aan:
- Secretaris, Roeland Maes
- Dossierbeheerder Hilde Van Dessel
- Interleuven
---------------------------------------------------------------------------------------------03. Budget 2016 - Wijziging 2
De Raad,
I. Probleem – Vraag - Situatie
Verschuiving en aanpassing van kredieten in budget 2016,. Aanpassing van kredieten in
investeringsbudget 2016. Aanpassing gecumuleerd budgettair resultaat 2016.
II. Wetgevende bepalingen – bestuurlijke beslissingen
Artikel 156 van het OCMW-decreet dd. 19/12/2008 betreffende de organisatie van de
OCMW’s.
Besluit van de Vlaamse Regering van 25/06/2010 betreffende de beleids- en
beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn.
Ministerieel besluit van 01/10/2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere
voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels
van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.
Beslissing nr. 04 van de raad voor maatschappelijk welzijn van 9/12/2015 houdende
vaststelling van het meerjarenplan 2014-2019.
Beslissing nr. 05 van de raad voor maatschappelijk welzijn van 9/12/2015 houdende
vaststelling van het exploitatie- en investeringsbudget 2016.
Beslissing nr. 1 van de gemeenteraad van 01/02/2016 houdende vaststelling van het
meerjarenplan 2014- 2019.
Beslissing nr. 2 van de gemeenteraad van 01/02/2016 houdende vaststelling van het
exploitatie- en investeringsbudget 2016
Beslissing nr. 3 van de Raad voor maatschappelijk welzijn van 29/06/2016 houdende
vaststelling van de jaarrekening 2015.

Beslissing nr. 5 van de Raad voor maatschappelijk welzijn van 29/06/2016 houdende
wijziging van de beleidsvelden en -items en budgethouders vanaf 01/01/2016.
Beslissing nr. 6 van de Raad voor maatschappelijk welzijn van 29/06/2016 houdende
wijziging meerjarenplan 2014-2019 budgetwijziging I 2016 - Aanpassing
Beslissing nr. 7 van de Raad voor maatschappelijk welzijn van 29/06/2016 houdende
wijziging I budget 2016.
Beslissing budgethouders (MAT) van 17/10/2016: gunstig advies
Beslissing college van 28/10/2016: gunstig advies
III. Toelichting
Diverse kredieten van het budget 2016 dienen verschoven of aangepast te worden in het
exploitatiebudget en investeringsbudget.
IV. Bijlagen bij de beslissing
1/ Officiële documenten budgetwijziging (incl. toelichting)
Stemming
9 voor, 0 tegen en 1 onthouding;
waarvan mevr. Elke Schillebeeckx onthouding en de overige aanwezige raadsleden
voor.
Besluit:
Art. 1. Vaststelling van de wijziging nr. 2 van het exploitatie- en investeringsbudget
2016.
Art. 2. De gemeentelijke toelage 2016 blijft ongewijzigd op 1.202.331,44 EUR.
Art. 3. Deze beslissing heeft uitwerking vanaf 03/11/2016.
Art. 4. Verdere afhandeling na de Raad:
Een uittreksel wordt bewaard onder klasseercode 49 en meegedeeld aan:
- Financieel beheerder, Rita Wijnants
- Secretaris, Roeland Maes
Een brief wordt gestuurd aan:
Gemeente Kortenberg
Provincie Vlaams-Brabant
Budgetwijziging wordt bezorgd aan het digitaal loket.
---------------------------------------------------------------------------------------------04. Minimale levering aardgas - Procedure
De Raad,
I. Probleem – Vraag - Situatie
Kennisname tussenkomst minimale levering aardgas via de budgetmeter voor de
winterperiode 2016-2017.
II. Wetgevende bepalingen – bestuurlijke beslissingen
De voorgaande jaren werd op het Vast bureau de procedure minimale levering aardgas
goedgekeurd. (Op 29/11/2010 voor 2010-2011, op 14/11/2011 voor 2011-2012, op
03/12/2012 voor 2012-2013, op 22/11/2013 voor 2013-2014 en op 28/11/2014 voor
2014-2015, 9/12/2015 voor 2016-2017)
III. Toelichting

Gezinnen die door betalingsproblemen zijn gedropt door hun energieleverancier, komen
bij de sociale leverancier Eandis terecht. Als ze ook daar hun facturen niet meer
(kunnen) betalen, plaatst de netbeheerder een oplaadbare budgetmeter, die toelaat het
verbruik vooraf te betalen. Sinds het najaar van 2009 gebeurt dit ook voor aardgas.
In tegenstelling tot de minimale levering van 10 ampère via een budgetmeter voor
elektriciteit, biedt de budgetmeter voor aardgas geen technisch betrouwbare en veilige
mogelijkheid daartoe. Wie niet oplaadt en ook zijn noodkrediet (1000 kWh) heeft
opgebruikt, valt zonder aardgas totdat hij de meter opnieuw oplaadt met de
budgetmeterkaart.
De komende winterperiode van 01/11/2016 tot en met 31/03/2017 kunnen de OCMW’s
opnieuw halfmaandelijkse tussenkomsten voor een minimale levering van aardgas
toekennen aan mensen voor wie, na een sociaal onderzoek, blijkt dat ze hun
budgetmeter onvoldoende kunnen opladen en daardoor zonder verwarming dreigen te
vallen. De toegekende bedragen kunnen voor maximaal 70% worden gerecupereerd bij
de aardgasdistributienetbeheerder.
Het OCMW kan tot maximaal 70% van het uitgekeerde bedrag, vermeld in de tabel met
halfmaandelijkse toekenningen, recupereren bij de aardgasdistributienetbeheerder. Het
resterende percentage(30%) recupereert het OCMW (na de winterperiode) bij de
hulpvrager in kwestie of neemt het zelf (al dan niet gedeeltelijk) ten laste. In het belang
van de klant is het aan te raden dat dit op het moment van de toekenning duidelijk wordt
afgesproken. Het aanvraagformulier biedt de mogelijkheid deze afspraak vast te leggen,
maar ook de beslissing die aan de cliënt wordt overgemaakt, moet dit vermelden. We
kiezen voor de eerste mogelijkheid: 30% recupereren bij de hulpvrager in kwestie.
De regeling is van toepassing van 1 november 2016 tot en met 31 maart 2017.
Afhankelijk van de weersomstandigheden kan de minister de termijn uitbreiden.
Gelet op de dringendheid van de problematiek van energiearmoede in de winter, is het
aangewezen dat indien nodig, dringende hulpverlening wordt toegekend door de
Voorzitter (indien noodzakelijk). De beslissing wordt dan achteraf bekrachtigd door het
Vast bureau.
De richtlijnen over de toepassingsmodaliteiten zijn terug te vinden op:
http://www.energiesparen.be/sociaal/minimalelevering.
Vorige winter hebben 210 van de 308 OCMW’s (68%) de maatregel toegepast.
3.281 gezinnen met een aardgasbudgetmeter ontvingen een minimale levering waarmee
werd vermeden dat ze zonder verwarming vielen. Globaal gezien kon 11,6 % van de
gezinnen met een aardgasbudgetmeter van deze tussenkomsten genieten.
In Kortenberg was er driemaal een tussenkomst voor één dossier.
IV. Bijlagen bij de beslissing
1.Richtlijnen Minimale levering aardgas
2. Brief minimale levering aardgas 2016-2017

Stemming
10 voor, 0 tegen en 0 onthouding.
Besluit:
Art. 1. §1. Goedkeuring procedure minimale levering aardgas.
§2. Keuze om 70 % van het uitgekeerde bedrag te recupereren bij de
aardgasdistributienetbeheerder, Eandis en de overige 30 % na de winterperiode terug te
vorderen bij de cliënt.
Art. 2. Deze beslissing heeft uitwerking van 01/11/2016 voor onbepaalde periode.
Afhankelijk van de weersomstandigheden kan de minister van energie de termijn
uitbreiden.
Art. 3. Verdere afhandeling na de Raad:
Een uittreksel wordt bewaard onder klasseercode 613.2 en meegedeeld aan:
- Sociale dienst, Ann De Meyer (dossierbehandelaar)
---------------------------------------------------------------------------------------------De volgende Raad gaat door op woensdag 7 december 2016 om 18 uur.
==============================================================
Namens het OCMW

Roeland Maes
Alexandra Thienpont
secretaris
voorzitter
==============================================================

