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DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 

O P E N B A A R  

1.  Vorig verslag 

A.  Goedkeuring van de ontwerpnotulatie van de vorige Raad voor Maatschappelijk Welzijn, 

open zitting. 

Gelet op de ontwerpnotulatie van het openbaar gedeelte van de Raad voor Maatschappelijk 

Welzijn van 14 september 2020 en 21 september 2020; 

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017; 

Gelet op het voorinzagerecht; 

Na beraadslaging; 

Met 22 stemmen voor (Bert Moyaers, Mark Vanleeuw, Marijke Berden, Gert 

Vandersmissen, Guido Ector, Bart Gruyters, Noel Vandenrijt, Lo Guypen, Sofie De Waele, 

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, Ludo Knaepen), 1 niet gestemd (Michel Laenen) 

BESLUIT: 

Enig artikel. 

De ontwerpnotulen van het openbaar gedeelte van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn 

van 14 september 2020 en 21 september 2020 zonder opmerkingen goed te keuren en 

uitwerking te laten hebben. 

2.  Sociale dienst: (open) 

A.  Goedkeuring toepassing procedure systeem van 'minimale levering via de 

aardgasbudgetmeter' van Vlaamse Regering. 



Gelet op 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; 

Gelet op artikels 5.4.6. tot en met 5.4.10 van het Energiebesluit van 19 november 2010 

waarbij de Vlaamse Regering met de ‘minimale levering via de aardgasbudgetmeter’ de 

OCMW’s middelen wil aanreiken om gezinnen die de middelen ontberen om de 

budgetmeter aardgas 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 stortingen en opladingen van de budgetmeterskaart bij klassieke 

budgetmeters; 

 -  via periodieke stortingen voor de digitale meters waarbij de budgetmetersfunctionaliteit 

is geactiveerd; 

Gezien de kostprijs hiervoor deels kan gerecupereerd worden bij de 

distributienetbeheerder, deels bij de hulpvrager; 

Gelet op de toepassingsperiode van de maatregel dewelke standaard loopt van 1 november 

tot en met 31 maart waardoor een hulpbehoevend gezin afhankelijk van haar noden 

maximaal gedurende 5 maanden een tussenkomst kan genieten; 

Gelet op de mail van het Vlaams Energieagentschap van 21 september 2020 houdende de 

richtlijnen voor het toepassen van de maatregel en de tabel betreffende de hoeveelheid 

aardgas die de huishoudelijke afnemer nodig heeft om tot het einde van de winterperiode 

2020-2021 te beschikken over een minimale verwarming van de woning; 

Gelet op het feit dat gezinnen die door hun commerciële leverancier gedropt worden 

wegens het niet correct betalen van hun aardgasfactuur, verder beleverd worden door de 

netbeheerder; het feit dat wanneer deze gezinnen ook bij hun netwerkbeheerder hun 

facturen niet correct betalen, bij hen een aardgasbudgetmeter geplaatst wordt; het feit dat 

wie ook zijn budgetmeter niet kan opladen, onmiddellijk zonder aardgas valt; 

Gelet op de aanvraagopties: 

 -  de klanten doen zelf een aanvraag indien zij hun aardgasbudgetmeterskaart onvoldoende 

kunnen opladen in de toepassingsperiode van de maatregel en zij hierdoor zonder aardgas 

dreigen te vallen; 

 -  de distributienetbeheerder bezorgt het OCMW wekelijks een lijst van afnemers die 

tussen november en maart gedurende 30 dagen niet opladen en waarvoor de netbeheerder 

op basis van gekend oplaadgedrag en verbruikspatroon inschat dat er een reële kans bestaat 

dat ze zichzelf afsluiten van aardgas en daardoor zonder   

    verwarming dreigen te vallen. Het OCMW kan deze mensen contacteren om na te gaan 

of er effectief een probleem is en of zij de minimale aardgaslevering via de 

aardgasbudgetmeter willen aanvragen; 

Gelet op het gegeven dat de steunaanvraag kadert binnen maatschappelijke dienstverlening 

waardoor de maatschappelijk assistent verplicht is een sociaal onderzoek te voeren dat 

minstens de volgende elementen bevat: 

 -  het risico op energiearmoede voor het gezin in kwestie 

 -  woningtypologie 

 -  al dan niet recht hebben op de sociale maximumprijzen voor energie. Het OCMW kan 

dit nagaan in de Kruispuntbank voor de Sociale Zekerheid (KSZ). Een hulpvrager die nog 

niet is opgenomen in de KSZ, moet het bewijs leveren van dit recht. Ook de lijst die de 

netbeheerder doorstuurt, bevat dit recht; 



 -  de financiële mogelijkheden van de hulpvrager met betrekking tot eventuele (al dan niet 

gedeeltelijke) terugbetaling van het toegekende bedrag 

Gelet op het feit dat wanneer uit het sociaal- en financieel onderzoek blijkt dat er effectief 

een probleem is, het OCMW op basis van een indicatieve tabel bepaalt hoeveel kWh 

aardgas het gezin per kalenderdag nodig heeft om in de winter te beschikken over een 

minimale verwarming van de woning en een minimale hoeveelheid sanitair warm water; 

het feit dat het OCMW tweewekelijks een schijf van de benodigde hoeveelheid gas stort 

die overeenkomt met het verbruik van 2 weken op de budgetmeterskaart voor aardgas; het 

feit dat iedere aanvraag door een bestuursorgaan dient beslist te worden binnen een periode 

van 1 maand, het feit dat de voornoemde termijn van 30 dagen waarbinnen het sociaal 

vooronderzoek moet gebeuren vaak te lang is omdat het vaak gaat om een acuut probleem 

en een dringende hulpvraag en dat bijgevolg het systeem van dringende steun moet 

toegepast worden via machtiging voorzitter; 

Gelet op de wettelijk vastgelegde halfmaandelijkse tussenkomsten voor de periode 2020-

2021 dewelke jaarlijks geïndexeerd worden: 

 

 Woningtype  Niet-beschermde afnemer  Beschermde afnemer 

Appartement € 24,66 € 10,66 

Rij- of hoekwoning € 34,66 € 14,66 

Vrijstaande of half open 

woning 

€ 41,66 € 17,66 

Overwegende dat het bijzonder comité van de sociale dienst per huishouden beslist over de 

toekenning van de minimale levering tot maximaal het einde van de winterperiode; Gezien 

het recht op een tussenkomst aanvat vanaf het begin van de halve maand waarin de 

aanvraag valt; 

Gelet op het feit dat het bijzonder comité van de sociale dienst aan de toekenning van een 

minimum aan aardgas voorwaarden kan opleggen: 

 -  budgetbegeleiding en budgetbeheer 

 -  maatregelen om het verbruik te verminderen zoals een energiescan of een sociaal 

dakisolatieproject 

 -  het verplicht opladen van de budgetmeters in de zomer om alzo een tweede OCMW-

tussenkomst in de daaropvolgende winter te voorkomen; 

 -  de verplichte terugbetaling van 30% van de ontvangen tussenkomst; 

Gelet op het feit dat de netbeheerder maximaal 70% van de minimumlevering ten laste 

neemt en zal verrekenen in de nettarieven voor aardgas; het feit dat het OCMW maximaal 

70% per huishoudelijke afnemer en dus niet voor de globale door het OCMW gemaakte 

kosten kan recupereren en bijgevolg het OCMW kan beslissen om 30% of meer terug te 

vorderen van de hulpbehoevende(n) die bijvoorbeeld conform het vooronderzoek 

inderdaad de mogelijkheid hebben om dit bedrag terug te betalen; 

Gelet op het feit dat wanneer het OCMW verder in het voornoemde besluit van de 

Vlaamse regering stapt, dit niet automatisch wil zeggen dat aan elke vraag van de 

hulpbehoevende voldaan wordt; 

Gezien het voorstel om het voornoemde besluit en energieprogramma van de Vlaamse 

Regering binnen Herk-de-Stad vanaf 1 november 2020 toe te passen tot en met 31 maart 

2021, eventueel verlengbaar afhankelijk van de weersomstandigheden; 



  

Gelet op de beleids- en beheerscyclus; 

Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de Openbare 

Centra voor Maatschappelijk Welzijn; de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de 

Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn; 

Gelet op het Energiedecreet van 8 mei 2009 en het Energiebesluit van 19 november 2010; 

Na beraadslaging; 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

BESLUIT: 

Artikel 1. 

Akkoord te gaan om vanaf 1 november 2020 in te stappen in de procedure en de uitvoering 

van het Energiebesluit van de Vlaamse regering van 19 november 2010 en het 

Energieprogramma van de Vlaamse Regering van september 2020 wat betreft de invoering 

van de minimale levering van aardgas tijdens elke winterperiode. 

Artikel 2. 

Paragraaf 1. 

Het maximale percentage, zijnde 70%, te recupereren bij de netbeheerder. 

Paragraaf 2. 

Het overige percentage, zijnde 30%, na sociaal onderzoek door de maatschappelijk 

assistent en na voorlegging aan het bevoegde beleidsorgaan, niet, gedeeltelijk of integraal 

terug te vorderen bij de hulpbehoevende. 

Artikel 3. 

Onderhavig raadsbesluit in toepassing van artikel 286 tot en met 288 en artikel 330 van het 

decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen, mee te delen aan de 

Heer provinciegouverneur, terwijl een afschrift van dit besluit ter kennisgeving en 

uitvoering wordt overgemaakt aan: 

• de toezichthoudende overheid; 

• de sociale dienst; 

• de dienst huisvesting; 

• de gemeenschappelijke financiële dienst voor gemeente en OCMW; 

• de netbeheerder. 

3.  Personeelsaangelegenheden: (open) 

A.  Goedkeuring wijziging gezamenlijk organogram en personeelsbehoefteplan gemeente en 

OCMW Herk-de-Stad. 

Gelet op artikel 161 van het Decreet lokaal bestuur dat het volgende oplegt : 

-          De gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn stellen het gezamenlijk 

organogram van de diensten van de gemeente en van het openbaar centrum voor 

maatschappelijk welzijn vast. 

-          Het organogram geeft de organisatiestructuur van de diensten van de gemeente en 

van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn weer, duidt de 

gezagsverhoudingen en de functies aan waaraan het lidmaatschap van het 

managementteam is verbonden. 



  

Gelet op het besluit van de gemeenteraad en de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van11 

maart 2019 houdende goedkeuring van het gezamenlijk organogram van het 

gemeentepersoneel met vermelding van de functies die deel uitmaken van het 

managementteam; 

  

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 19 februari 2018  houdende goedkeuring 

personeelsformatie van het gemeentepersoneel; 

  

Gelet op het besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 11 december 2018 

houdende aanpassing beslissing tot goedkeuring personeelsformatie OCMW Herk-de-Stad 

dd. 30 juli 2018; 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen; 

Overwegende dat de aanpassing van het personeelsbehoefteplan werd uitgesteld tot na de 

aanstelling van de algemeen directeur; 

  

Overwegend dat het voorontwerp van het gewijzigd organogram, overeenkomstig artikel 

171§4 van het decreet lokaal bestuur, wordt opgesteld door de algemeen directeur, na 

overleg met het managementteam; 

  

Overwegende dat in het voorontwerp van gezamenlijk organogram : 

-          de cluster BURGERZAKEN wordt hernoemd naar LEVEN & ONDERNEMEN 

met hieronder de dienst burgerzaken en de dienst lokale economie, 

-          de dienst dienstencentrum wordt gepositioneerd onder de cluster WELZIJN 

omwille van de diverse raakvlakken in de operationele en strategische werking, 

-          de functie van stafmedewerker/projectbegeleider wordt ingevoegd onder de afdeling 

INTERNE ONDERSTEUNING, rechtstreeks onder de algemeen directeur in uitvoering 

van de beslissing van het vast bureau van 17 februari 2020; 

  

Overwegende het voorstel van gezamenlijk personeelsbehoefteplan, samen met de lijst van 

de voorgestelde wijzigingen die grotendeels bestaan uit : 

-          het schrappen van een aantal statutaire functies om deze om te zetten naar dezelfde 

functies in contractueel dienstverband, 

-          het overhevelen van een aantal functies van OCMW naar stadsbestuur; 

-          verschillende aanpassingen om een aantal reeds bestaande tijdelijke situaties te 

bestendigen, 

-          de creatie van een aantal bevorderingsmogelijkheden (upgrades) om het 

verloningsniveau van een aantal functies in overeenstemming te brengen met de functie-

inhoud en het verantwoordelijkheidsniveau; 



Overwegende dat vanuit de bestaande situatie - zoals hieronder weergegeven in de eerst 

twee kolommen - de voorgestelde aanpassingen resulteren in een wijziging van het aantal 

VTE’s zoals weergegeven in de laatste twee kolommen voor stad en OCMW: 

  

Vastbenoemd stad OCMW stad OCMW 

algemeen directeur 1 0 1 0 

financieel directeur 1 0 1 0 

afdelingshoofd/projectbegeleider 3 1 3 2 

diensthoofd 2 1 2 0 

deskundige 4,5 1 3 1 

hoofdmedewerker 1 0 1 0 

medewerker 5,5 2 5 1 

ploegverantwoordelijke 0 0 0 0 

assistent 4 0 2 0 

beambte 0 0 0 0 

totaal 22 5 18 4 

          

Contractueel stad OCMW stad OCMW 

afdelingshoofd 3 0 3 0 

deskundige 13,5 7 17,6 8 

ploegverantwoordelijke 0 1 0 0 

medewerker 22,5 13,3 23 13,3 

assistent 26,25 5,7 29 3,7 

beambte 17,25 1 19 1 

totaal 82,5 28 91,61 26 

          

Algemeen totaal 104,5 33 109,6 30 

  

Overwegende de bespreking binnen het managementteam van 29 januari en 19 februari 

2020; 

  

Overwegende de beslissing van het college van burgemeester schepenen en het vast bureau 

van 28 september 2020 houdende principiële goedkeuring wijziging gezamenlijk 

personeelsbehoefteplan en wijziging gezamenlijk organogram voor gemeente en OCMW; 

  



Overwegende de onderhandelingen met de representatieve vakorganisaties op 4 maart 

2020; 

  

Overwegende dat dit gewijzigd personeelsbehoefteplan voorlopig geen bijkomende 

aanwervingen met zich meebrengt; enkel een beperkte verhoging van de uitgaven bij de 

effectieve invulling van de diverse bevorderingsmogelijkheden; 

Met 19 stemmen voor (Bert Moyaers, Mark Vanleeuw, Marijke Berden, Gert 

Vandersmissen, Guido Ector, Bart Gruyters, Noel Vandenrijt, Lo Guypen, Sofie De Waele, 

Jimmy Graulus, Toon Durwael, Jessie Schrijvers, Evi Appeltans, Martine Vancauteren, 

Lore Michiels, Wim Hayen, Tim Raskin, Gunter De Ryck, Ludo Knaepen), 4 

onthoudingen (Michel Laenen, Karolien Grosemans, Danny Jamers, Johny Franssen) 

BESLUIT: 

Artikel 1. 

Het gewijzigd gezamenlijk organogram voor gemeente en OCMW Herk-de-Stad, zoals 

toegevoegd in bijlage, goed te keuren. 

  

Artikel 2. 

Het nieuwe gezamenlijke personeelsbehoefteplan van gemeente en OCMW Herk-de-Stad, 

zoals toegevoegd in bijlage, goed te keuren. 

  

Artikel 3. 

Onderhavig raadsbesluit in toepassing van artikel 286 tot en met 288 en artikel 330 van het 

decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen, mee te delen aan de 

Heer provinciegouverneur, terwijl een afschrift van dit besluit ter kennisgeving en 

uitvoering wordt overgemaakt aan de Dienst Personeel. 

  

_______ 

Raadslid Karolien Grosemans verantwoordt de onthouding van de N-VA-fractie als volgt: 

Vanuit de oppositie hebben wij op dit ogenblik onvoldoende zicht op de 

personeelsbehoefte en het bijbehorende organogram. 

________ 

4.  Kennisgeving 

A.  Kennisgeving briefwisseling. 

NEEMT KENNIS: 

Er zijn geen kennisgevingen van de briefwisseling gericht aan de voorzitter. 

  

Besloten in zitting van heden 

  

Namens de Raad voor Maatschappelijk Welzijn 



Op bevel: 

de algemeen directeur 

Nathalie Creten 

de voorzitter 

Lore Michiels 

 


