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In opdracht:

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

Vergadering van 1 juli 2019

Aanwezig:
Paul Buekers, voorzitter
Bert Moyaers, Mark Vanleeuw, Marijke Berden, Gert 
Vandersmissen, Bart Gruyters, Noel Vandenrijt, Sofie De Waele, 
Wim Berden, Jimmy Graulus, Karolien Grosemans, Toon Durwael, 
Jessie Schrijvers, Evi Appeltans, Martine Vancauteren, Lore 
Michiels, Wim Hayen, Danny Jamers, Tim Raskin, Johny Franssen, 
Gunter De Ryck, Raadsleden
Bart Bastijns, plaatsvervangend algemeen directeur

Verontschuldigd: Guido Ector, Lo Guypen, Raadsleden
Nathalie Creten, waarnemend algemeen directeur

Afwezig: /

AGENDAPUNT:
Goedkeuring reglement Gas- en Elektriciteitsfonds (Energiefonds).

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN:
Gelet op de wet van 4 september 2002 houdende toewijzing van een opdracht aan de OCMW’s inzake de begeleiding 
en de financiële maatschappelijke steunverlening aan de meest hulpbehoevenden inzake energielevering;
Gelet op de tweeledige OCMW-opdracht inzake de wet van 4 september 2002 houdende de toewijzing van een 
opdracht aan de OCMW’s inzake de begeleiding en de financiële maatschappelijke steunverlening aan de meest 
hulpbehoevenden inzake energielevering:
- voorzien in een tegemoetkoming inzake de aanzuivering van niet betaalde energierekeningen
- treffen van maatregelen in het kader van een preventief sociaal energiebeleid
Gelet op de 2 doelstellingen van hogervermelde wet:
- het onderhandelen met schuldeisers en/of het opzetten van een budgetbegeleiding voor personen die 
betalingsmoeilijkheden ondervinden, inzonderheid met hun 
  rekeningen voor gas en elektriciteit
- een financiële maatschappelijke dienstverlening toekennen aan personen waarvan de schuldenlast van die aard is 
dat zij, ondanks hun persoonlijke inspanningen, hun 
  gas- en elektriciteitsrekeningen niet meer kunnen betalen;

Gezien de middelen  onder de vorm van financiële maatschappelijke steun, voorzien in deze wet, 
tweeledig dient onderzocht en aangewend te worden:
- Als tegemoetkoming voor de aanzuivering van niet-betaalde rekeningen:

1.Onbetaalde energierekeningen, facturen inzake gezondheidszorg, ...
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2.De hulpbehoevende verkeert in een toestand van schuldenlast dewelke mensonwaardig is
3.Het recht wordt jaarlijks bepaald door middel van een uitgebreid financieel onderzoek volgens het 

socio-vitaal minimum
4.20 % ten laste van de hulpbehoevende en 80 % te financieren vanuit het Energiefonds

- Als maatregel in het kader van een individueel preventief sociaal energiebeleid via een tussenkomst in:
      Individuele acties

1.de kosten voor efficiëntere en veiligere toestellen:
obudgetmeters, spaarlampen, spaardouchekop, stekkerdozen met schakelaar, ...
okoelkast, diepvriezer, wasmachine klasse A+

      2. het onderhoud of het conform maken van toestellen voor energie:
oinstallatie van een performanter stroomcircuit
oonderhoud van de verwarmingsketel
ogeïndividualiseerde energiescan
oenergieanalyse
oopvolgen van huishoudelijk verbruik 

      3. de vermindering van het energieverbruik:
oaankoop van overgordijnen
oisolatie van verwarmingsbuizen
otochthond, kamerthermostaten, thermostatische kranen            

      4. de financiering van werken ter vermindering van de energiekost:
oisolatie     
odubbele beglazing
oblinden
olening gericht op energiebesparing
overvanging van de verwarmingsinstallatie

      Collectieve acties
      1. Acties op het gebied van informatie en preventie uitsluitend gericht op het energiebeleid:

opublicatie van folders, brochures
ovragenlijst over verbruikgewoontes      

      2. Ten laste name van personeelskosten verbonden aan acties voor het doelpubliek gericht op de vermindering 
van de energiekost:

obegeleiding op het gebied van energie
oauditkosten, diagnosekosten of kosten voor energiescans
okosten voor opleiders
okosten voor beheerders van projecten op het gebied van energie      

      3. De opleiding van personeel dat werkt rond thema's op het gebied van energie:

obeschikken over en opleiden van een referentiepersoon voor energiezaken
oopleiden van personeel voor het geven van basisadviezen in rationeel energiegebruik voor het 

doelpubliek      
Gelet op het koninklijk besluit (KB) van 30 januari 2019 betreffende de toekenning van steun bij de aankoop van een 
gasverwarmingssysteem met hoog rendement in het kader van het Gas- en Elektriciteitsfonds waardoor het OCMW 
na een uitgebreid sociaal en financieel onderzoek:
      1. een energiealternatief kan overwegen dat een reële invloed heeft op het energieverbruik met het oog op 
energieduurzaamheid
      2. een steun kan verlenen voor een maximumbedrag van 2.000,00 EUR per woning
      3. een aankoopbewijs van de gasverwarmingsinstallatie en een bewijs dat de vervanging van de 
gasverwarmingsinstallatie in de woning van de begunstigde        
          plaatsvindt (bijvoorbeeld de installatiefactuur), dient te bewaren
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      4. de aankoop van een gasverwarmingssysteem met hoog rendement kan ten laste nemen volgens de toelagen 
vermeld in zowel het KB van 30 januari 2019 als de 
          wet van 4 september 2002 in het kader van een preventief sociaal energiebeleid;
Gezien het KB van 30 januari 2019 erin voorziet dat het niet bestede budget van de maatregel 
'gasverwarmingssysteem met hoog rendement' mag gebruikt worden voor preventieve maatregelen, met 
uitzondering van de personeelskosten
Gelet op het krediet dat door het OCMW jaarlijks vrij kan worden aangewend voor financiële maatschappelijke 
dienstverlening en preventie aan de meest hulpbehoevenden inzake energielevering, zijnde voor het kalenderjaar 
2019 bepaald op 51.476,78 EUR voor begeleidingskosten en 2.130,05 EUR voor financiële steun aan 
hulpbehoevenden; Gezien dit krediet jaarlijks laattijdig gepubliceerd wordt in het Belgisch Staatsblad;
Gelet op voorstel 1 om:

oeen 20 % (ten laste van de hulpbehoevende) en 80 % (te financieren vanuit het Energiefonds) regel 
te hanteren en dit bij iedere steunaanvraag per adres een maximumbedrag van 150,00 EUR per 
kalenderjaar te voorzien

ode tussenkomst (lees: financiering die niet hoeft terugbetaald te worden) beperkt wordt tot het 
toegekende bedrag van het Energiefonds aan het OCMW van Herk-de-Stad

ode aanvraag voor een tussenkomst vanuit het Energiefonds moet voorafgaand gevraagd en 
uitgebreid onderzocht worden volgens het reglement van het socio-vitaal minimum en dient 
vervolgens binnen de 30 kalenderdagen te worden voorgelegd aan het bijzonder comité van de 
sociale dienst alvorens de betaling of de aankoop kan gebeuren

Gelet op voorstel 2 om:
o jaarlijkse minstens 2 infosessies voor de doelgroep te organiseren in functie van een preventief en 

zuinig energiebeleid     
      
Gelet op de beleids- en beheerscyclus;
Gelet  op het decreet van 22 december 2017; zoals gewijzigd;
Gelet op het decreet van 9 februari 2018 betreffende het lokaal sociaal beleid; Gelet op de omzendbrief van 26 
oktober 2018 betreffende lokaal sociaal beleid;
Na beraadslaging;

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

BESLUIT:
Artikel 1.
Akkoord te gaan om het reglement inzake de besteding van het Gas- en Elektriciteitsfonds voor enerzijds financiële 
maatschappelijke hulp voor het aanzuiveren van facturen met een maximum van 150,00 EUR per gezin per 
kalenderjaar en anderzijds voor maatregelen in het kader van een preventief sociaal energiebeleid voor 
hulpbehoevenden binnen het Energiefonds goed te keuren.
Artikel 2.
Paragraaf 1
De volgende werkwijze te hanteren in het kader van een tussenkomst in een rekening van energie of 
gezondheidszorgen:

20 % ten laste van de hulpbehoevende en 80 % te financieren vanuit het Energiefonds met een maximale 
tussenkomst van 150,00 EUR per gezin per kalenderjaar

de globale tussenkomst (lees: financiering die niet dient terugbetaald te worden) te beperken tot het 
toegekende bedrag van het Energiefonds per kalenderjaar aan het OCMW van Herk-de-Stad

na elke steunaanvraag voor een energie- of gezondheidszorgtussenkomst voert de maatschappelijk assistent(e) 
een uitgebreid financieel onderzoek volgens het socio-vitaal minimum waarna het dossier wordt voorgelegd 
aan het bijzonder comité van de sociale dienst alvorens de betaling of de aankoop kan gebeuren.

Paragraaf 2.
De volgende werkwijze te hanteren voor de maatregelen in het kader van een energiezuinig toestel:

na behandeling en goedkeuring door het bevoegde beleidsorgaan, koopt het OCMW van Herk-de-Stad het 
energiezuinige toestel en betaalt het OCMW van Herk-de-Stad het volledige bedrag. De firma waar het 
energiezuinig toestel aangekocht wordt, wordt besloten door het bijzonder comité van de sociale dienst op 
voorstel van de sociale dienst

de factuur van het energiezuinige toestel wordt op naam van de hulpbehoevende geplaatst (omwille van 
garantie-redenen)

de financiering gebeurt als volgt:
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o80 % van het bedrag van de factuur voor een maximumbedrag van 150,00 EUR wordt betaald via de 
financiële middelen van het Energiefonds

o20 % (of meer) valt ten laste van de hulpbehoevende

Paragraaf 3.
De volgende werkwijze te hanteren voor een tussenkomst in preventieve maatregelen:

elke hulpvraag onderwerpen aan een uitgebreid sociaal en financieel onderzoek waarna het dossier 
wordt voorgelegd aan het bevoegde beleidsorgaan alvorens de aankoop of betaling kan gebeuren

de factuur wordt op naam van de hulpbehoevende geplaatst
de financiering gebeurt als volgt:

o80 % van het bedrag van de factuur voor een maximumbedrag van 150,00 EUR wordt 
betaald via de financiële middelen van het Energiefonds

o20 % (of meer) valt ten laste van de hulpbehoevende
Artikel 3.
Akkoord te gaan om jaarlijks preventieve acties rond energie te organiseren met specifieke aandacht voor 
kansengroepen, dit in samenwerking met het dienstencentrum De Cirkel en het intergemeentelijk 
samenwerkingsproject Wonen West Limburg;
Artikel 4.
Dit reglement vangt aan vanaf 1 januari 2019.
Artikel 5.
Afschrift van deze beslissing ter kennisgeving en uitvoering over te maken aan:

ode toezichthoudende overheid;
ode sociale dienst van het OCMW;
ode gemeenschappelijke financiële dienst voor gemeente en OCMW;
oIGS-project Wonen West Limburg;
odienstencentrum De Cirkel.

NAMENS DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN:
In opdracht:
algemeen directeur
w.g. Nathalie Creten

voorzitter
w.g. Lore Michiels
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