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Bijeenroeping van de ocmw
raad

Willebroek, woensdag 10 februari 2O2L

De voorzitter van de ocmw raad nodigt
u uit om in zitting te vergaderen op
dinsdag.23 februari 202L om 20:00.
Locatie: TEAMS - online,

AGENDA

Punten van de openbare zitting

Ondersteunende diensten

Centrale administfatie
1. Goedkeuring van het verslag van de openbare zitting van de raad voor maatschappelijk

welZijn van 26 januari 2021

Welzijn

Sociale dienst en schuldbemiddeling

2. Jaarverslag 2020 dienst budget- en schuldhulpverlening

Bijzonder Comité Sociale Dienst

Algemeen

3. Covid-maatregelen.premie elektriciteit
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ommaert
Algemeen Directeur 4 +

Eddy Moens
Voorzitter
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Willebroek Voorstellen van beslissing

Zitting van 23 februari 2O2L

OPENBARE ZITTING

Punten van de openbare zittino

Ondersteu nende diensten

Centra le administratie

7. Goedkeuring van het verslag van de openbare zitting van de raad voott
maatschappelijk welzijn van 26 januari 2027

Besluit:
Het verslag van de vorige vergadering van de openbare zitting van de raad voor maatschappelijk
welzijn van 26 januari 2021 wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.

Welzijn

Sociale dienst en schuldbemiddeling

2. Jaaruerslag 2O2O dienst budget- en schuldhulpverlening

Motivering

Voorgeschiedenis

Het OCMW is erkend als instelling voor schuldbemiddeling door het departement welzijn,
volksgezondheid en gezin Afdeling Welzijn en Samenleving. Voor deze erkenning dienen een aantal
wettelijke verplichtingen gedaan te worden. De regels voor het jaarverslag zijn al een aantal jaren
op rij gewijzigd en in de laatste wijziging wordt opgelegd dat het bestuur jaarverslag bespreekt en
goedkeurt.

Feiten en context

Het Team schuldbemiddeling beantwoordde de vragen die gesteld werden voor het jaarverslag van
het erkenningsorganisme. Het jaarverslag dient besproken en goedgekeurd te worden.

Juridische grond

Decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor
maatschappelijk Welzijn, inzonderheid artikel 51$1.
Gelet op het decreet van24 juli 1996 houdende regeling tot erkenning van de instellingen voor
schuldbemiddeling in de Vlaamse Gemeenschap.
Gelet op het besluit dd. 27 maart 1997 van de Vlaamse regering tot uitvoering van het decreet van
24 juli 1996 houdende regeling tot erkenning van de instellingen voor schuldbemiddeling in de
Vlaamse Gemeenschap.
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Gelet op de wet van 5 juli 1998 betreffende de collectieve schuldenregeling en latere wijzigingen;
Gelet op het éénparig advies van het Overlegcomité van 16.02.2000, houdende de aanvraag tot
erkenning van een dienst voor schuldbemiddeling door het OCMW.

Fi na nci ële gevolgen & com m u nÍ cati e
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Besluit:
De raad voor maatschappelijk welzijn besluit de gegevens betreffende het jaarverslag 2O2O van de
dienst voor schuldbemiddeling goed te keuren.

Bijzonder Comité Sociale Dienst

Algemeen
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Motivering

Voorgeschiedenis

In het kader van de werking van de Lokale Adviescommissie wordt met de voorgestelde maatregel
betracht om de personen en gezinnen die bedreigd worden, omwille van Covid-19, met een
verhoogd risico op opschofting van hun elektrlclteitsvoorziening te motiveren om medewerking en
opvolging te verlenen aan de opgelegde betaal- of oplaadregelingen en dit inclusief het plaatsen
van een digitale meter met actieve prepaymentfunctie.

Zowel de federale als de regionale overheden hebben maatregelen genomen en financieringen
voorzien voor de OCMW's om gezinnen en personen met een verhoogd armoederisico te
ondersteunen ingevolge Covid. De voorgestelde maatregelen hebben dan ook als betrachting om
deze doelgroep te beschermen tegen inperking van basisbehoeften inzake het
elektriciteitsvoorziening maar anderzijds ook hen te stimuleren om lopende betaalplannen of
verbruiksafspraken correct na te leven.

Feiten en context

Gelet op het bijkomend risico op elektriciteitsarmoede ingevolge Covid 19, wordt voorgesteld om
een extra tussenkomst te verlenen aan die personen en /of gezinnen wiens dossier nieuw
aangemeld wordt en onderwerp is van een bespreking op de Lokale Adviescommissie en die per
kwartaal hun medewerking verlenen zoals omschreven in de voorwaarden.
Per kwartaal zal de commissie oordelen over de medewerking en wordt een lijstbeslissing tot
toekenning van de incentive in het subcomité sociale dienst gebracht.

Juridische grond

. De uitvoering van deze maatregel wordt mogelijk gemaakt ingevolge de beslissing tot
bekrachtiging en afkondiging van het Decreet van 19 juni 2020 tot het nemen van
dringende maatregelen m.b.t. de noodfondsen voor cultuur, jeugd, sport, media en de
lokale besturen, en m.b.t. de armoedebestrijding n.a.v. de COVID-19 pandemie

AdvÍezen - argumenten

De sociale dienst en dienst schuldbemiddeling adviseren positief om deze maatregel in te voeren en
medewerking in dossiers te bekrachtigen door een extra incentive.

Het Bijzonder Comité sociale dienst gaf positief advies over de maatregel in zijn vergadering van
72/U2O2t.
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Het Vast Bureau'gaf zijn goedkeuring en positief advies over de maatregel in zijn vergadering van
22/t/202r.

. Financiële gevolgen & communicatie
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De middelen werden in 2O2O aan het OCMW toegekend maar er werd door de Vlaamse regering
beslist dat deze ook in 2021 gebruikt kunnen worden. Deze beslissing wer.d pas genomen nadat de
budgetten ter goedkeuring werden voorgelegd waardoor het budget bij bugetwijziging nog ingezet
dient te worden in 2027. Er wordt gevraagd om een voorlopig visum af te leveren in afwachting
van de budgetwijziging.

Besluit:
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn besluit

Artikel 1 : haar goedkeuring te geven aan de voorgestelde maatregel 'premie elektriciteit'in het
kader van corona waarvan de modaliteiten te vinden zijn in de bijlage en dit voor tussenkomsten in
de période van januari tot december 2O2L en voor een geraamd 

-beàrrag 
van 7650€.

Artikel 2 : een mogelijke duurzame toepassing van deze maatregel kan het voorwerp uitmaken
van een afzonderlijke beslissing tot aanpassing van de steunnormregeling na evaluatie van het
effect van de toepassing van de maatregel.
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