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Tegenwoordig: Rik Lips: Voorzitter;
Geert Vanden Broucke: Burgemeester;
Bert Gunst, Kris Vandecasteele, Frans Lefevre, Ann Gheeraert: Schepenen;
Jos Decorte: Voorzitter Bijzonder Comité Sociale Dienst;
Patricia Markey-Deconinck, Karin Debruyne Vancoillie, Adina Counye, 
Wim Demeester, Eddy Louwie, Matthias Priem, Arnel Lemaire, Jo Rousseau, 
Sabine Slembrouck, Maarten Claeys, Nicolas Vermote, Bill Vermeylen, 
Johan Vanblaere: Raadsleden;
Benoit Willaert: Algemeen Directeur

Verontschuldigd: Sara Neudt: Raadslid

De Voorzitter zich verzekerd hebbende dat de raad wettelijk is samengesteld verklaart de zitting 
voor geopend en openbaar.

De notulen van de zitting dd. 25 juli 2019 werden ter inzage gelegd acht dagen voor de zitting.

OPENBARE ZITTING
1. MINIMALE LEVERING VIA DE AARDGASBUDGETMETERKAART 2019-2020.

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn,

Gelet op de organieke wet dd. 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk 
Welzijn en haar latere wijzigingen;

Gelet op art. 84 en art. 285 § 2 en 3 van het decreet lokaal bestuur;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering dd. 19 november 2010 houdende algemene 
bepalingen over het energiebeleid; 

Gelet op de omzendbrief dd. 1 oktober 2019 betreffende de procedure voor OCMW’s die opteren 
om gebruik te maken van het systeem van ‘minimale levering via de aardgasbudgetmeter’ 2019-2020;

Overwegende dat de regeling optioneel is voor de OCMW’s; dat zij zelf kunnen beslissen om al 
dan niet in het systeem te stappen; 

Gelet op het besluit van de OCMW-Raad dd. 25 januari 2012 om het systeem van minimale 
levering van aardgas tijdens de winterperiode onbeperkt toe te passen;

Overwegende dat de Vlaamse regering de OCMW’s een middel wil aanreiken om gezinnen die 
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 opladingen van de budgetmeterkaart; dat de 
doelstelling van deze maatregel is om de grootste nood op te vangen, niet om een volwaardig en 
gratis aardgas ter beschikking te stellen;

Overwegende dat het bedrag van de oplading voor de minimale levering aardgas vastgesteld werd 
door de minister van Energie; dat de halfmaandelijkse toekenningen 2019-2020 gebaseerd zijn op het 
woningtype van de hulpvrager en het feit of de persoon al dan niet een beschermde afnemer is;

- Woningtype: appartement
o Niet-beschermde afnemer: 30,66 EUR
o Beschermde afnemer (recht op sociale maximumprijs): 18,66 EUR

- Woningtype: rijhuis of hoekhuis
o Niet- beschermde afnemer: 42,66 EUR
o Beschermde afnemer (recht op sociale maximumprijs): 26,66 EUR

- Woningtype: vrijstaande of halfopen woning
o Niet-beschermde afnemer: 51,66 EUR
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o Beschermde afnemer: 31,66 EUR 

Overwegende dat de kostprijs van de minimale levering via de aardgasbudgetmeter deels kan 
worden gerecupereerd bij de distributienetbeheerder; dat maximaal 70% van de tussenkomst kan 
teruggevorderd worden bij de aardgasnetbeheerder; dat 30% van de tussenkomst teruggevorderd kan 
worden bij de hulpvrager (na de toepassingsperiode); dat het OCMW ook kan beslissen om de 
resterende 30% ten laste te nemen; dat de ten lastename deels gefinancierd kan worden met 
middelen uit het Energiefonds (2019: 4.510,68 EUR voor o.a. de toekenning van financiële steun);

Overwegende dat de toepassingsperiode van de maatregel loopt van 1 november 2019 tot en met 
31 maart 2020; 

Overwegende dat de hulpvrager zelf zijn aanvraag voor de minimale levering van aardgas dient te 
doen bij de sociale dienst van het OCMW; dat via het sociaal onderzoek door de maatschappelijk 
werker onderzocht wordt of de hulpvraag gegrond is; dat het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst 
individueel zal beslissen of de hulpvrager een risico loopt op energiearmoede en de toekenning;

Overwegende dat er 31 actieve budgetmeters aardgas zijn in Nieuwpoort op de peildatum van 1 
augustus 2019; dat de sociale dienst actief en proactief gebruikers van de aardgasbudgetmeter wenst 
aan te schrijven om na te gaan of ze recht openen op het systeem van de minimale levering via de 
aardgasmeter;

Overwegende dat de sociale dienst aan de terbeschikkingstelling van aardgas via de 
budgetmeterkaart voorwaarden wenst te verbinden: afspraken i.v.m. oplading gedurende de volgende 
niet-winterperiode om voorafgaand aan de volgende winterperiode over een reserve te beschikken;

Overwegende dat het niet naleven van de voorwaarde een reden kan zijn om de toekenning van 
tussenkomsten voor de minimale levering van aardgas via de budgetmeterkaart in een volgende 
winterperiode niet toe te kennen;

Gelet op het besluit van het vast bureau dd. 4 oktober 2019 om het systeem van minimale levering 
via de aardgasbudgetmeter vanaf 1 november 2019 t.e.m. 31 maart 2020 in Nieuwpoort toe te 
passen;

Gelet op het besluit van het vast bureau dd. 4 oktober 2019 om de 30% die niet terugbetaald wordt 
via de distributiebeheerder  ten laste te nemen door het OCMW indien uit sociaal onderzoek blijkt dat 
er geen financiële ruimte is tot terugbetaling;

Gelet op het besluit van het vast bureau dd. 4 oktober 2019 om een voorwaarde te koppelen aan 
de toekenning van de minimale levering via de aardgasbudgetmeter: afspraken i.v.m. oplading 
gedurende de volgende niet-winterperiode om voorafgaand aan de volgende winterperiode over een 
reserve te beschikken;

BESLUIT: 20 JA, 0 NEEN  ( ), BIJ 0 ONTHOUDINGEN( ):

Art.1. Het systeem van minimale levering via de aardgasbudgetmeter vanaf 1 november 2019 t.e.m. 
31 maart 2020 in Nieuwpoort toe te passen.

Art.2. De 30% die niet terugbetaald wordt via de distributiebeheerder ten laste te nemen door het 
OCMW indien uit sociaal onderzoek blijkt dat er geen financiële ruimte is tot terugbetaling. 

Art.3. Een voorwaarde te koppelen aan de toekenning van de minimale levering via de 
aardgasbudgetmeter: afspraken i.v.m. oplading gedurende de volgende niet-winterperiode om 
voorafgaand aan de volgende winterperiode over een reserve te beschikken. 

Art.4. Kennis van dit besluit te geven aan de dienst financiën en de sociale dienst.

Geen andere punten meer te behandelen zijnde, wordt de zitting opgeheven.
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Algemeen Directeur Voorzitter

Benoit Willaert Rik Lips


