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 Raad voor maatschappelijk welzijn 

Zitting van 27 maart 2018 

Notule 

 

Aanwezig: Dries Couckuyt: voorzitter; 

Katrien Vandecasteele, Ann De Frene, Kathy Verschoot, Fien Debeuf, Kurt Decloedt, 

Peter Landuyt, Rik Denys: raadsleden; 
Stefaan De Clercq: secretaris 

Verontschuldigd: Jozef Verbauwhede: raadslid; 
Kurt Windels: burgemeester 

Afwezig: Fien Debeuf: raadslid afwezig voor 5. ingevolge artikel 37, § 1, van het OCMW-

decreet. 

 

De zitting vangt aan om 20.00u. 

OPENBARE ZITTING 

1.  Goedkeuren van de notulen van de vorige zitting 

De RAAD, 

Gelet op het OCMW-decreet, meer bepaald de artikels 44, 181 en 182; 

Gelet op de ontwerpnotulen van de vorige zitting; 

BESLUIT: eenparig 

Art. 1. De notulen van de vorige zitting worden goedgekeurd en worden opgenomen in het register van 
beraadslagingen van de raad voor maatschappelijk welzijn. 

SOCIALE ZAKEN 

2.  Kennisnemen van de vergoeding van Eandis in het kader van de oplaadterminals 

De RAAD, 

Gelet op het feit dat het OCMW voor de samenwerking met Eandis in het kader van de 
oplaadterminals een vergoeding ontvangt; 

Overwegende dat de berekening gebeurt aan de hand van de nieuwe overeenkomst die eind 2015 
werd afgesloten. Daarbij wordt rekening gehouden met de openingsuren op 31 december 2017 alsook met 

het aantal actieve budgetmeterklanten in de gemeente op 31 december 2017; 

Overwegende dat de openingsuren voor de oplaadterminal in het sas vooraan het sociaal huis 

uitgebreid zijn naar maandag tot en met zaterdag van 7u00 tot 21u00, ontvangt het OCMW de maximum 

basisvergoeding van 4.071,21 euro. Daarnaast ontvangt het OCMW 2.503,46 euro voor de 82 actieve 
budgetmeters op 31 december 2017. De effectieve vergoeding bedraagt dus 6.574,67 euro; 

NEEMT KENNIS: 

Art. 1. Van de uitbetaling van de vergoeding in het kader van de oplaadterminals van Eandis voor een 

bedrag van 6.574,67 euro voor het werkjaar 2017. 

3.  Kennisnemen van de brief van Fedasil betreffende de intekening voor vrij gebruik van 
gecumuleerde LOI-reserves en instructies in het kader van de afbouw van huidige reserves 

en opbouw van toekomstige reserves 

De RAAD, 

Gelet op het OCMW-decreet; 



RMW van 27 maart 2018: notule Pagina 2/2 

Gelet op de brief van 21 februari 2018 van Fedasil betreffende de intekening voor vrij gebruik van 

gecumuleerde LOI-reserves en instructies in het kader van de afbouw van huidige reserves en opbouw van 

toekomstige reserves; 

NEEMT KENNIS: 

Art. 1. Van de brief van Fedasil van 21 februari 2018 betreffende de intekening voor vrij gebruik van 
gecumuleerde LOI-reserves en instructies in het kader van de afbouw van huidige reserves en 

opbouw van toekomstige reserves. 

BESLOTEN ZITTING 

p.m. 

 

 

 

De zitting werd afgerond om 21.00u. 

 

 

 

 

 

Stefaan De Clercq Dries Couckuyt 

secretaris voorzitter 


