Zutendaat
Raad voor Maatschappelijk Welzijn
Zittingsverslag

Zitting van 22 oktober 2020

Aanwezig:
Tom Wolfs, voorzitter
Ann Schrijvers, burgemeester, voorzitter Vast Bureau
Matty Coninx, Dirk Smits, Yannick Eurlings en Rozette Reyskens, schepenen, leden van het
Vast Bureau
Veerle Remans, Marina Seurs, Eric Niesten, Servaas Dreesen, Rita Indestege, Anita Nijssen,
Martin van der Sman, Bart Bamps, Ward Lenaerts, Filip Olaerts, Sofie Herremans en Heidi
Thijs, raadsleden
Marc Vanhengel, algemeen directeur
Afwezig: Pascal Hermans, raadslid
De voorzitter opent de digitale vergadering vanop het MS Teams platform om 22 u 20 aansluitend op
de vergadering van de gemeenteraad.
Er staan drie punten op de agenda van de openbare zitting.
Hierna wordt er overgegaan tot de openbare zitting.

1. Notulen en zittingsverslag van de zitting van 24 september 2020 - Goedkeuring
De voorzitter waagt aan de raadsleden of er opmerkingen zijn op de notulen en het zittingsverslag van
de vorige raad voor maatschappelijk welzijn.
De notulen en het zittingsverslag van de zitting van 24 september 2020 worden ter goedkeuring
voorgelegd.

De raad besluit unaniem om de notulen en het zittingsverslag van de zitting van 24 september
2020 goed te keuren.

2. Ontslag uit het bijzonder comité voor de sociale dienst van Tom Wolfs en voordracht
van kandidaat-opvolgers — Goedkeuring
De voorzitter geeft een toelichting.
De voorzitter geeft lezing van zijn schrijven van 7 oktober Waarbij hij per 22 oktober 2020 zijn ontslag
aanbiedt uit het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst. Op 7 oktober werd er een voordracht van
kandidaat-leden van het bijzonder comité voor de Sociale Dienst bij de algemeen directeur ingediend.
Uit die voordracht blijkt dat Anita Nijssen wordt voorgedragen om Tom Wolfs op te volgen - einde
mandaat: 31 december 2021. Daarna zal het mandaat opgenomen worden door Marina Seurs.
Raadslid Veerle Remans deelt mee dat ze het jammer vindt dat de vervanging zo in stukjes gekapt is.
Dit getuigt niet van continuïteit.
De voorzitter stelt dat door de voordracht van Anita Nijssen gekozen is voor continuïteit, aangezien ze
in de vorige legislatuur deel uitmaakte van de OCMW-raad en dat de opvolging door Marina Seurs
een voorbereiding is op haar voorzitterschap van het BCSD.

De raad besluit na bespreking unaniem om het ontslag van de heer Tom Wolfs uit het Bijzonder
Comité voor de Sociale Dienst met ingang van 22 oktober 2020 te aanvaarden en met ingang van
23 oktober 2020 zijn voorgedragen opvolger Anita Nijssen als opvolger aan te duiden.
3 . Instap systeem 'minimale levering aardgas' — Goedkeuring
De voorzitter verleent het woord aan de schepen van sociale zaken, Rozette Reyskens.
De schepen geeft een toelichting.
Met de 'minimale levering via de aardgasbudgetmeter' (artikel 5.4.6 tot en met 5.4.10 van het
Energiebesluit van 19 november 2010) wil de Vlaamse Regering de OCMW's een middel 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. De voorbije jaren werd door het OCMW in dit
systeem ingestapt. Op 12 oktober 2020 werd aan het vast bureau voorgesteld om deze beslissing te
nemen voor onbepaalde duur, waarvoor nu de goedkeuring aan de raad voor maatschappelijk welzijn
wordt voorgelegd.
Na bespreking besluit de raad unaniem om in te stappen in het systeem 'minimale levering
aardgas'.
De voorzitter deelt mee dat er geen schriftelijke vragen zijn ingediend.
De voorzitter ondertekent de notulen van de vergadering van 24 september 2020.

De voorzitter dankt alle raadsleden voor de constructieve samenwerking en sluit de
vergadering om 22 u 35.
Aldus opgemaakt op 22 oktober 2020
Namens de raad voor maatschappelijk welzijn

Marc Vanhengel
Algemeen Directeur

Tom Wolfs
Voorzitter Raad voor Maatschappelijk Welzijn

