Wichelen, 14/11/2017

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN
Aanwezig:

Afwezig:
Verontschuldigd:

Wim Annaert, Conny De Corte, Eddy Leunis, Eric Scheire,
Liesbeth Van de Voorde, Anne-Marie Van der Helst, Inge Van Steendam,
Karlien Vereecken: raadsleden;
Christoph Van de Wiele: voorzitter;
Melissa De Jaeger: secretaris wnd.
Liesbeth Van de Voorde: raadslid verontschuldigd voor 1, 2, 3

De zitting wordt geopend om 19:30 uur.
PENBARE ZITTING1.

Notulen vorige vergadering openbare zitting - Goedkeuring

e notulen van de vorige vergadering worden meegestuurd en ter goedkeuring voorgelegd. 2.
Beslissing tot wijziging afgevaardigden in de algemene vergadering en de raad van beheer
van de publiekrechtelijke vereniging Weldenderend
De Raad,
Gelet het OCMW-decreet van 19 december 2008, inzonderheid de artikelen van titel VIII, hoofdstuk I.
Gelet op het Ministerieel besluit van 21 februari 2017 houdende goedkeuring van het besluit van de
Raad voor Maatschappelijk Welzijn van het OCMW van Berlare van 22 september 2016, van het
besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welz|jn van het OCMW van Buggenhout van 27 september
2016 en van het besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van het OCMW van Laarne van 28
september 2016 tot oprichting van een publiekrechtelijke vereniging, genaamd Vereniging
Weldenderend, overeenkomstig titel Vlll, hoofdstuk I van het OCMW-decreet
Gelet op de raadbeslissing dd. 25 april 2017 waarin OCMW Wichelen vraagt om toe te mogen treden
in de Vereniging Weldenderend.
Gelet op de statuten van de vereniging waarin bepaald wordt dat iedere deelgenoot 3
afgevaardigden heeft in de Algemene Vergadering. De OCMW’s worden vertegenwoordigd door
raadsleden. Elke Raad voor Maatschappelijk Welzijn duidt naast een effectieve afgevaardigde, ook
een plaatsvervangende afgevaardigde aan. De effectieve leden worden in 1 stemronde aangeduid;
Elke effectieve afgevaardigde draagt ter zitting een plaatsvervanger voor uit de kandidaten van
dezelfde voordrachtsakte. Bij gebrek aan leden van dezelfde voordrachtsakte kan er vrij gekozen
worden uit de leden van de raad.
Gelet op artikel 30 van de statuten waarin wordt bepaald dat iedere deelgenoot in de Raad van
Beheer van de vereniging vertegenwoordigd wordt door 1 beheerder hiervoor aangeduid door zijn
raad voor maatschappelijk welzijn, overeenkomstig de regels vermeld in artikel 60§3 van het OCMW
decreet. Het lid van de raad van beheer zetelt bij voorkeur ook in de Algemene Vergadering. Voor

elke beheerder kan een plaatsvervanger worden aangeduid die de vergaderingen mag bijwonen in de
plaats van de effectieve beheerder.
Gelet op het feit dat conform artikel 60§3 van het OCMW-decreet de aanduiding bij geheime
stemming en in één enkele stemronde verloopt, waarbij elk lid van de raad voor maatschappelijk
welzijn over één stem beschikt. Bij staking van stemmen is de jongste kandidaat in jaren verkozen.
Gelet op de raadsbeslissing van 22 augustus betreffende de aanstelling van de afvaardiging.
Overwegende dat de voorzitter sowieso deel dient uit te maken van de afvaardiging en hierdoor een
wijziging dient goedgekeurd te worden.
De stemming geeft volgende uitslag: Christoph Van de Wiele 8 ja stemmen
BESLUIT:
Art. 1: als afgevaardigden in de Algemene Vergadering van de publiekrechtelijke vereniging
Weldenderend worden volgende raadsleden gewijzigd:
de heer Christoph Van de Wiele (vervanger: Inge Van Steendam) vervangt mevrouw Inge Van
Steendam (vervanger: Conny De Corte)
Art. 2: als afgevaardigde in de Raad van Beheer van de publiekrechtelijke vereniging Weldenderend
wordt volgende raadslid gewijzigd:
de heer Christoph Van de Wiele (vervanger: Inge Van Steendam) vervangt mevrouw Inge Van
Steendam (vervanger: Conny De Corte)
ART.3: de namen, postadressen en mailadressen van de afgevaardigden zullen worden overgemaakt
aan de Vereniging Weldenderend met maatschappelijke zetel Baron Tibbautstraat 29a, 9290 Berlare.

3.

Minimale levering aardgasbudgetmeter

De raad,
Gelet op het schrijven van 29 september 2019 van de Viceminister- president van de Vlaamse
Regering, Vlaams minister van Begroting, Financiën en Energie, Bart Tommelein, met de vraag om
ook deze winter in te stappen in het systeem van minimale levering aardgas voor de gebruikers van
de aardgasbudgetmeter;
Gelet op de tabel vastgesteld door de minister van Energie, betreffende de hoeveelheid aardgas die
de huishoudelijke afnemer nodig heeft om tot het einde van de winterperiode te beschikken over
een minimale verwarming van de woning;
Overwegende de beslissing van het vast bureau van 17 oktober 2017 om hier op in te gaan;
Overwegende dat de regeling in werking treedt op 1 november 2017;
Met algemene stemmen,
Besluit
Art. 1. – De raad gaat akkoord om in te stappen in het systeem van minimale levering aardgas voor
de gebruikers van een aardgasbudgetmeter voor de winter 2017-2018.

Art. 2. - 70% van de hulp wordt aan het OCMW terugbetaald door de netbeheerder. De andere 30%
is ten laste van de cliënt.

4.

Varia OZ

Met betrekking tot stand van zaken openbare verkoop geeft raadslid Scheire de tip om de
mogelijkheid te bekijken van "overdragen om niet". Dit wordt opgenomen met de financiële dienst.
Met betrekking tot de toetreding eerstelijnszone vraagt raadslid Annaert of we wel moeten
toetreden, om te vermijden dat het bestuur nu een beslissing neemt dat de organisatie in de toekomst
in de problemen brengt? De voorzitter antwoordt dat als we tot niemand toetreden, er
hoogstwaarschijnlijk van bovenaf een beslissing zal worden opgelegd. We hebben onze bezorgdheid
omtrent de huidige samenwerkingsverbanden en geen finaliteit met de andere besturen,
overgemaakt. Er zal waarschijnlijk engagementsverklaring op raad van december gezet worden ter
definitieve goedkeuring.
Stand van zaken openbare verkoop
Stand van zaken eerstelijnszone

De zitting wordt gesloten om 20:44 uur.

Namens de raad,
In opdracht,
De secretaris wnd.,

De voorzitter,

Melissa De Jaeger

Christoph Van de Wiele

