WELZIJNSHUIS KORTENBERG

Uittreksel uit de notulen van de Raad voor maatschappelijk welzijn
Zitting

v

an

25 april 2022

Aanwezig:
Ann Van de Casteele, voorzitter; Alexandra Thienpont, burgemeester; David Haelterman,
Kristien Goeminne, Stef Ryckmans, Ann Outtier-Vannerem, René De Becker, Wim Moons,
Bart Nevens, Francis Peeters, Mia Vandervelde, Sabine Ledens, Harold Vanheel, Melody
Debaetselier, Marinus van Greuningen, Axel Degreef, Maa#*Willems, Hans Vanhoof,
Jonas Piot, Gabriëla Langmans, Chris Wynants, Wim Vangoidsenhoven, Hendrik
Trappeniers, Tine\lannêste, Thomas Malisart, Walter De Brouwer, Carla Demaertelaere,
raadsleden; Leen Ceuppens, algemeen directeur.
05. Reglementen voor extra steun voor gas en elektriciteiÍ naar aanleiding van extra

toelage energiefonds
De raad.
L Probleem - Vraag - Situatie
Kortenberg krijgt via het Gas- en Elektriciteitsfonds extra middelen voor het ondersteunen
van personen die financiële problemen hebben als gevolg van de hoge elektriciteits- en
gasprijzen en die niet onder het SOCTAR-RW-systeem vallen (begunstigde van het sociaal

tariefvoor gas en elektriciteit).
Er werden twee reglementen uitgewerkt om de verdeling van deze extra middelen toe te

wijzen aan de rechthebbenden.

II. Weteevende bepalingen - bestuurlijke beslissingen
Wet van 4 september 2002 houdende toewijzing van een opdracht aan de openbare centra
voor maatschappelijk welzijn inzake de begeleiding en de financiële maatschappelijke
steunverlening aan de meest hulpbehoevenden inzake energielevering.
Wet van 15 december 2021 houdende maatregelen in het licht van de hoge energieprijzen in
2021vermeldt in de artikelen 2 en3.
Omzendbrief van23ll2l202lbetreffende gas- en elektriciteitsfonds: eenmalige verhoging
met 16 miljoen.
Besluit nr.'7 van het bijzonder comité voor de sociale dienst van 24 februari2}22houdende
gunstig advies aan de werkwijze besteding van de toegekende subsidie.
Besluit nr. 07 van het vast bureau van 16 maart2022 houdende goedkeuring werkwijze om de
extra middelen toe te kennen die het Welzijnshuis heeft ontvangen vanuit het Gas- en
elektriciteitsfonds en vraag dit de eerstvolgende raad ter bekrachtiging voor te leggen.

III. Toelichtine
De overheid trekt extra 16 miljoen uit voor deze steun.
Voor Kortenberg bedraagt de eerste schijf van deze toelage 10.085,67 euro.
De eerste schrijf van deze exfta toelage werd reeds gestort in december 2021 omwille van
administratieve redenen vanuit het ministerie. De besteding dient echter te gebeuren in2022,
alsook de registratie in de boekhouding.

In april 2022 zou er nog een tweede schijf voorzien worden. De bedragen van de tweede

schijfzijn echter vandaag niet gekend.
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Dit extra en unieke budget voor Kortenbergzal worden toegevoegd aan het bedrag van het
gas- en elektriciteitsfonds 2022. Het kan enkel door de OCMW's gebruikt worden voor de
realisatie van de doelstellingen beschreven in het kader van artikel 6 van de wet:
- het toekennen van financiële maatschappelijke hulp voor het aanzuiveren van

facturen;
- de mogelijkheid om maatregelen te nemen in het kader van een preventief sociaal
energiebeleid.

De OCMW's worden verzocht te streven naar een gebruik van dit budget als volgt:
. ll2voor het toekennen van financiële maatschappelijke hulp voor het aanzuiveren
van facturen (Kortenberg = 5.042.84 euro)
. 1/2 voor maatregelen te nemen in het kader van een preventief sociaal energiebeleid
(Kortenberg : 5.042.84 euro).
Gezien de bedragen al in2022 kunnen worden besteed, werd de werkwijze al door het vast
bureau goedgekeurd met de vïaag om dit de eerstvolgende raad ter bekrachtiging voor te
leggen.

IV. Budeettaire aspecten
De eerste schijf van deze toelage (10.085,67 euro) wordt geboekt onder de registratiesleutel
2022\0900-00\74082800 Hulpfonds gas en elektriciteit .
De uitgaven zullen gebeuren via de registratiesleuïel2022\0900-00\64810300 Steun in
speciën - niet terug te vorderen.
V. Bijlaeen bij het besluit
1/ Reglement voor financiële maatschappelijke hulp voor het aanzuiveren van facturen
2/ Reglement maatregelen in het kadei van een preventief sociaal energiebeleid
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking:
- stemmen voor: Ann Van de Casteele, Alexandra Thienpont, David Haelterman, Kristien
Goeminne, Stef Ryckmans, Ann Outtier-Vannerem, René De Becker, Wim Moons, Bart
Nevens, Francis Peeters, Mia Vandervelde, Sabine Ledens, Harold Vanheel, Melody
Debaetselier, Marinus van Greuningen, Axel Degreef, Hans Vanhoof, Jonas Piot, Gabriëla

Langmans, Chris Wynants, Wim Vangoidsenhoven, Hendrik Trappeniers, Thomas Malisart,
Walter De Brouwer, Carla Demaertelaere

Besluit: met algemene stemmen

Art.

1. $1. Bekrachtiging reglement voor financiele maatschappelijke hulp voor het
aanzuiveren van facturen.
$2. Belrachtiging reglement maatregelen in het kader van een preventief sociaal
energiebeleid.
Art.2. Dit besluit heeft uitwerkingvanaf 26 apnl2022. De reglementen zijn van toepassing
vanaf 16 maart2022.

Art. 3. Verdere aftrandeling na de raad:
Een uittreksel wordt bewaard onder klasseercode 613.2 enmeegedeeld aan:
Celhoofd sociale dienst, Nicky Van Calster (dossierbehandelaar)

-

Financieel directeur, Rita Wijnants
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De algemeen directeur

(get.)

Namens de Raad

De voorzitter (get.)

Voor eensluidend afschrift afgeleverd op 27 apnl 2022
Namens het OCMW

E'
'--

ElektronÍsch ondertekend op
2810412022 door Leen Ceuppens,

-3'
'--

algemeen directeur

Elektronisch ondertekend op
2910412022

doorAnn Maria Van.de

Casteele, voozitter gemeenteraad

It
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Reslement voor financiële maatschapneliike hulp voor het aanzuiveren van facturen
Doelgroep:
1/ Personen die er niet in slagen om hun energiefacturen te betalen met hun huidig inkomen.
2/ Personen die een budgetmeter hebben voor gas en/of elektriciteit komen in aanmerking (zij
hebben een energieschuld) voor deze toelage.
Bijkomend recht op minimale levering aardgas zeker te onderzoeken.

Komen niet in aanmerking:
1/ Personen die een sociaal tarief (beschermde afnemer) hebben op hun energiefactuur.
Voor deze doelgroep zijn er andere rechten die uitgeput kunnen worden om hun
energieverbruik naar omlaag te brengen Gttp s:Zwu"w.vtaanaeren.U
voor-beschermde-afnemers ).
2/ Personen die verwarmen met mazout of propaangas.
Bijkomend recht op verwarmingstoelage kan onderzocht worden.
Sociaal en financieel onderzoek:
Er dient per aanwaag een sociaal en financieel onderzoek tegebeuren door de
maatschappelijk werker van de sociale dienst en dit om vast te stellen of de persoon financiële
problemen heeft ten gevolge van de stijgende energieprijzen.
Een vereenvoudigd verslag specifiek voor de steunaanvraagzal gebruikt worden.
De focus ligt hier op het financieel onderzoek, meer bepaald op de energiefacturen. Uit dit
onderzoek dient duidelijk naar voor te komen dat de persoon met het huidig inkomen en de
kosten diehijlzij dient te dragen er niet in slaagt om zijnlhaar energiefacturen te betalen. Een
achterstal van energiefacturen dient afzonderlijk vermeld te worden in dit verslag.

Dit onderzoek dient ter goedkeuring op een BCSD gebracht te worden. Diï orgaanzal
beslissen of de persoon al dan niet in aanmerking komt voor de extra toelage op basis van het
vereenvoudi gd verslag.
Toekenning financiële steun ter betaling van energiefacturen:
Betaling zal rechtstreeks aan de energieleverancier gebeuren.

De steun heeft betrekking op maximaal 3 facturen/opladingen zolanghet maximum bedrag
toe te kennen steun voor deze persoon niet bereikt is.
De steun bedraagt maximaal het volgende bedrag

:

Categorie:

Datum: Gezin
2710112022 762,17 €

Alleenst.

Samenw.

Kind >=16j

Kind 12-15j

Kind <'l2j

>=660/o

571 ,62 €

381.07 €

333,44 €

285,81 €

190,55 €

95,26 €

Afhankelijk van de gezinssituatie waar de persoon (aanvrager) zich in bevindt, zalhet
maximum toegekende bedrag berekend worden op basis van bovenstaande tabel. Deze tabel
wordt tevens gebruikt voor de berekening van het richtingsbarema vanuit de sociale dienst
Kortenberg.
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De werkwijze verschilt naargelang volgende categorieën:
1. Persoon heeft onbetaalde facturen energie
De steun dient gebruikt te worden om deze onbetaalde facturen aan te zuiveren.
2. Persoon heeft geen achterstal bij energieleverancier
De steun karr gebruikt worden om toekomstige facturen te betalen aan de energieleverancier
3. Persoon heeft een budgetmeter aardgas en/of elektriciteit
De steun kan gebruikt worden voor toekomstige opladingen voor de budgetmeter.

Elektronisch ondertekend op
2810412022 door Leen Ceuppens,
algemeen directeur
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Resleme4t Í-naatregelen in het kader van een nreventigf sociaal energiebeleid
Financiële tussenkomst voor de aankoop van energiezuinige huishoudapparaten in2022 en
het gebruik ervan in de eigen woning.

Deze premie kan gebruikt worden voor:

Aankoop van een energiezuinig huishoudtoestel in 2022 voor gebruik in de eigen woning.
Welke huishoudtoestellen?
koelkast, diepvries, fomuis, wasmachine en vaatwasmachine.
?energielabels
op toestellen er anders uit. De vele plustekens maken plaats

"Bffieen eenvoudigere rangschikking van A tot G.
voot

De huishoudtoestellen met energielabel C of beter komen in aanmerking voor deze éénmalige
premie.
De voorwaarden om in aanmerking te komen voor deze eenmalige premie:
llDe aanvrager kan zijnlhaar rekeningen voor gas en elektriciteit moeilijk betalen. Dit wordt
vastgesteld door een maatschappelijk werker aan de hand van een sociaal en financieel

onderzoek

2l De aanwager voldoet aan de inkomensvoorwaatden voor de federale verwarmingstoelage
(www.verwarminesfonds.be) OF

All"€-trrl"d"" l*bben een verhoogde tegemoetkoming bij het ziekenfonds OF
- Er is een actieve én lopende collectieve schuldenregeling binnen het gezin OF
- De aanwager voldoet aan de inkomensvoorwaarden van de vrijetijdspas van de gemeente
-

Kortenberg
Personen die sociaal tarief hebben komen NIET in aanmerking voor deze éénmalige premie.
Deze doelgroep kan gebruik maken van de kortingsbonnen teiwaarde van 150 euro bij de
netwerkleverancier Fluvius. De maatschappelijk werker kan dit samen met de aanvrager doen.
De bonnen dienen wel aangevraagd te worden vóór de aankoop van het toestel.
De voorwaarden en aanwaagkan nagelezen worden op de volgende website :

https://www.fluvius.be/nVthema/premies/kortingsbon-bii-de-aankoop-van-eenener giezuini ge-wasmachine-of-koelkast

Bedrag eenmalige premie:
Het aankoopbedrag van het toestel met een maximum van 600 euro.
Er kan maar eenmalig en voor 1 toestel een premie aangevraagd worden en dit zolang het
budget het toelaat.

Timing aanvraag eenmalige premie:
De premie kanin-2022 aangewaagd worden zolang er financiële middelen zijn op het budget
dat voorzien werd voor deze acïie.

Hoe aanvragen?
Als een inwoner een energiezuinig toestel aankoopt in2022 om in zijnlhaar woning te
gebruiken kanhijlzij een premie.van maximaal 600 euro komen aanwagen bij de sociale
dienst van het Welzijnshuis Kortenberg.
Deze premie kan éénmaligaangewaagd worden.

El r:\0_wzh\6-maatschappelijk_welzijn\ó 1 preventieve&curatievehulp\6 I 3 natura\6 I 3.2 verwarming\6
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De aanwaag wordt voorgelegd aan het BCSD aan de hand van een vereenvoudigd verslag
waar het sociaal en financieel onderzoek zal toegelicht worden.
Te bezorgen bewijsstukken:
- Overzicht van alle inkomsten, uitgaven en eventuele schulden
- Energiefacturen die aantonen dat er een stijgrng is vooi deze kost
- Bewijs van aankoop van het energiezuinig toestel in2022
- Bewijs dat dit toesiel in de woning van aáwáger staat aan de hand van een leveringsbon

en/offactuur op naam en adres van de aanvrager

Elektronisch ondertekend op
2810412022 door Leen Ceuppens,
algemeen directeur

Elektronisch ondertekend op

doorAnn Maria Van de
Casteele, voozitter gemeenteraad
2510412022
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