NOTULEN VAN DE RAAD VAN 03/10/2018
Aanwezig:
Thienpont Alexandra, voorzitter; Laes Danny, Maes Luc, Noppen Hilde, Roevens
Svenja, Schillebeeckx Elke, Sommereyns Peter, Trappeniers Hendrik, Vandeven
Adelia, Van Roey Kristof, raadsleden en Roeland Maes, adjunct algemeen directeur.
Chris Taes, burgemeester, voor het openbaar gedeelte.
Verontschuldigd:
Wynants Christine,
---------------------------------------------------------------------------------------------Agenda
Openbaar gedeelte
01. Verslag vorige vergadering (openbaar gedeelte)
02. Leefloon, verwarmingstoelage en steunbarema’s - Aanpassing bedragen vanaf
01/09/2018 - Kennisname wijzigingen
Besloten gedeelte:
B1. Verslag vorige vergadering (besloten gedeelte)
B2. Kennisname verslagen andere vergaderingen
B3. Dwangbevelen financieel beheerder – Uitvoerbaar verklaren
B4. Oninvorderbaarstelling van vastgelegde rechten
B5. Premed - Adviesverslag
----------------------------------------------------------------------------------------------01. Verslag vorige vergadering (openbaar gedeelte)
Het verslag van het openbaar gedeelte van de vergadering van 05/09/2018 wordt
goedgekeurd.
---------------------------------------------------------------------------------------------02. Leefloon, verwarmingstoelage en steunbarema’s - Aanpassing bedragen vanaf
01/09/2018 - Kennisname wijzigingen
De Raad,
I. Probleem – Vraag - Situatie
Kennisname verhoging van de basisbedragen leefloon vanaf 01/09/2018.
II. Wetgevende bepalingen – bestuurlijke beslissingen
Leefloon - Equivalent Leefloon: Omzendbrief van 01/09/2018 betreffende de
aanpassing van de bedragen die tot de federale wetgeving met betrekking tot het
maatschappelijk welzijn behoren
Verwarmingstoelage: Omzendbrief van 01/06/2016 betreffende de verhoging van de
interventiedrempels vanaf 1 juni 2018.
III. Toelichting
Leefloon - Equivalent Leefloon
Basisbedrag leefloon werd aangepast ingevolge de overschrijding van de spilindex voor
de sociale uitkeringen.
Verwarmingstoelage
Ten gevolge van de overschrijding van de spilindex in augustus 2018, dienen enkele
bedragen betreffende de verwarmingstoelage te worden verhoogd.

Meer bepaald mag, voor alle aanvragen ingediend vanaf 1 september 2018, het jaarlijks
belastbare bruto inkomen van het huishouden het bedrag van 18.730,66 euro verhoogd
met 3.467,55 euro per persoon ten laste, niet overschrijden.
Steunbarema
In de gedragslijnen zijn barema’s ontwikkeld voor de berekening van de maandelijkse
steunbedragen. Van de maandelijks noodzakelijk geachte financiële steun wordt eerst
het deel leefloon berekend (indien men hierop recht heeft) en dan wordt het verschil
hiertussen uitbetaald als aanvullende steun.
In de gedragslijnen wordt gestipuleerd dat de variabele kosten de evolutie van het
indexcijfer volgen en de aanpassingen hieraan gelijktijdig geschieden met de aanpassing
van de bedragen van het leefloon.
De aanpassing bedragen leefloon vereisen een herberekening van de bedragen
aanvullende steun. Deze herberekening gebeurt per dossier ofwel vanaf 01/09/2018 als
betrokkene ook leefloon ontvangt ofwel vanaf het ogenblik van de herziening als
betrokkene enkel aanvullende steun ontvangt.
IV. Bijlagen bij de beslissing
1/ Gedragslijnen sociale dienst
Besluit:
Art. 1. §1. Kennisname van de verhoging van de basisbedragen van het leefloon als
volgt:
Basisbedrag
Jaarbedrag
Maandbedrag
cat. 1 samenwonende persoon
5.202,20
7.284,12
607,01
cat. 2 alleenstaande persoon
7.803,31
10.926,19
910,52
cat. 3 persoon met gezinslast
10.754,07
15.057,85
1
§2. Kennisname indexatie van de variabele kosten voor de berekening van het
steunbarema als volgt:
Bedrag 01/09/2017
Bedrag 01/09/2018
Per maand
Per jaar
Per maand
Gezin
695,62
8.347,50
709,11
Alleenstaande
521,71
6.260,51
531,82
Samenwonende
347,79
4.173,53
354,54
Kind van 16 jaar en ouder
304,33
3.651,94
310,23
Kind tussen 12 en 16 jaar
260,85
3.130,26
265,91
Kind jonger dan 12 jaar
173,92
2.086,98
177,29
Tenminste 66% invalide
86,94
1.043,27
88,62
Art. 2. Deze aanpassing heeft uitwerking vanaf 01/09/2018.
Art. 3. Verdere afhandeling na de Raad:
Een uittreksel wordt bewaard onder klasseercode 611.13 en meegedeeld aan:
- Administratief medewerker Sociale dienst, Tine De Cock (dossierbehandelaar)
Communicatie aan:
- Sociale dienst
---------------------------------------------------------------------------------------------De volgende Raad gaat door op woensdag 14/11/2018 om 18 uur.
==============================================================
Namens het OCMW

Roeland Maes
Alexandra Thienpont
adjunct algemeen directeur
voorzitter
==============================================================

