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Geachte raadsleden 

Wij nodigen u voor de eerste maal uit tot het bijwonen van de vergadering van de raad 
van maatschappelijk welzijn van dinsdag 22 november 2022 om 20.00, met 
onderstaande agenda. Deze vergadering zal fysiek doorgaan. We verwachten u in de 
raadzaal in het gemeentehuis. Aansluitend op deze vergadering vindt de gemeenteraad 
plaats. 

In opdracht, 

Borchert Beliën Marleen Verdonck 

Algemeen directeur Voorzitter wnd. 

AGENDA 

1. Goedkeuren notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van 18 oktober
2022

De notulen van de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn worden onder 
de verantwoordelijkheid van de algemeen directeur opgesteld overeenkomstig artikelen 
277 en 278 van het decreet lokaal bestuur. Elk raadslid heeft het recht tijdens de 
vergadering opmerkingen te maken over de redactie van de notulen van de vorige 
vergadering. Als die opmerkingen door de raad voor maatschappelijk welzijn worden 
aangenomen, worden de notulen in die zin aangepast. Als er geen opmerkingen worden 
gemaakt over de notulen van de vorige vergadering, worden de notulen als goedgekeurd 
beschouwd en worden ze ondertekend door de voorzitter van de raad voor 
maatschappelijk welzijn en de algemeen directeur. 

Aan de raad wordt gevraagd dit punt goed te keuren. 

Dagorde raad voor 
maatschappelijk welzijn 

Zitting van 22 november 2022 

1 van 2



2. Goedkeuren nieuwe overeenkomst betreffende het beheer van 
oplaad/betaalterminals bij het OCMW en ondersteunende prestaties verstrekt 
door het OCMW  

Goedkeuren overeenkomst betreffende het beheer van oplaad/betaalterminals bij het 
OCMW en ondersteunende prestaties verstrekt door het OCMW. 

 Het OCMW ontvangt een vergoeding voor het oplaadpunt voor budgetmeters dat zich in 
het administratief gebouw bevindt. Samen met de uitrol van de digitale meter met 
mogelijkheid om van thuis uit online betalingen te kunnen doen, is het 
betalingslandschap voor de digitale meter met Prepaid grondig hertekend. Hiermee 
rekening houdend is het noodzakelijk om een andere invulling te bepalen voor de 
toekenning van een (oplaad)vergoeding aan het OCMW, alsook om de verdelings - en/of 
toekenningscriteria te herzien.  

Aan de raad wordt gevraagd om de voorliggende nieuwe overeenkomst goed te keuren.  

3. Goedkeuren minimale levering voor aardgas en exclusief nachttarief voor de 
periode 2022-2023 

Met de ‘minimale levering via de digitale meter in voorafbetaling’ (Energiebesluit van 19 
november 2010) wil de Vlaamse Regering de OCMW’s een middel aanreiken om klanten 
bij de netbeheerder te ondersteunen, die onvoldoende middelen hebben om betalingen 
uit te voeren via het voorafbetalingssysteem Prepaid (vroeger: budgetmeter), en dus 
tijdens de winterperiode het risico lopen om zonder verwarming te vallen.  

De Vlaamse Regering gaf op 19 oktober 2022 haar definitieve goedkeuring aan 
maatregelen om de impact van de extreem hoge energieprijzen voor de gezinnen te 
verlichten. Eén van de maatregelen betreft het versterken van de minimale levering 
aardgas en een uitbreiding naar klanten die elektrisch verwarmen via het exclusief 
nachttarief. 

De tussenkomst wordt voor beide verwarmingsbronnen opnieuw berekend als 60% van 
de gemiddelde verbruikskost per type woning gedurende de winter.  

De kost ervan kunnen de OCMW’s in de toepassingsperiode 2022-2023 uitzonderlijk voor 
90% van de bedragen terugvorderen bij de netbeheerders. 

Aan de raad wordt gevraagd dit punt goed te keuren. 

4. Vaststellen van de aanpassing 2022/1 van het meerjarenplan van het OCMW 
Oosterzele 

De resultaten van de jaarrekening 2021 dienen verwerkt te worden via een aanpassing 
van het meerjarenplan. Er dienen ook een aantal bijsturingen te gebeuren aan het 
meerjarenplan 2020-2025. 

Aan de raad wordt gevraagd om deze aanpassing van het meerjarenplan vast te stellen. 

 ______________________________________________________________________________________________________  
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