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BEKENDMAKING
Beknopt verslag van de raad voor maatschappelijk welzijn

Zitting van:

dinsdag 9 juli 2019

Aanwezig:

Koen Tack, Voorzitter
Gino Devogelaere, Burgemeester
Johan Delrue, Yannick Ducatteeuw, Anja Desmet, Christophe Vandererven, Davy Demets, Schepenen
Prudent Lanneau, Rik Colman, Willy Demeulemeester, Eddy Recour, Jeremie Vaneeckhout, Stephan
Titeca, Amandine Eeckhaut, Tine Temmerman, Louis Degroote, Petra Devos, Rino Himpe, Davy Dewaele,
Sofie Demurie, Nathalie Kint, Raadsleden
Sonja Nuyttens, Algemeen directeur

Verontschuldigd:

Pauline Van Marcke, Matthieu Moerenhout, Raadsleden

Afwezig:

De voorzitter opent de vergadering om 21 u00.
OPENBAAR

Punt 1. Administratieve organisatie
1.1.

2019/OCMW/021 - Notulen- en zittingsverslag van OCMW-raad van 11 juni 2019 -

Goedkeuring.
De raadsleden keuren het notulen- en zittingsverslag van de vorige raadszitting 11 juni 2019 goed
conform decreet lokaal bestuur artikel 32.
Stemming: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
1.2.

2019/OCMW/078 -Toekennen eretitel gewezen mandataris.

Een OCMW-raadslid komt volgens het reglement in aanmerking om de eretitel van zijn mandaat te
ontvangen.
Stemming: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
1.3.

2019/OCMW/089 - Lokale Adviescommissies Energie en Water: Aktename ontslag
vertegenwoordiger en aanduiding nieuwe vertegenwoordiger.

Het LAC (Lokale Adviescommissie) is een overleg tussen enerzijds het lokale OCMW en anderzijds
Fluvius (fusiebedrijf van Eandis en lnfrax = de netbeheerder voor gas & elektriciteit) of De Watergroep
waarin dossiers besproken worden van achterstallige betalingen van de energie- of waterfacturen.
Het LAC is samengesteld uit de coördinator van de Sociale Dienst van het OCMW of zijn afgevaardigde
(=voorzitter), een lid van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst en een vertegenwoordiger van
Fluvius of van De Watergroep. Het secretariaat gebeurt door een personeelslid van het OCMW/Sociaal
Huis.
Als abonnees te veel achterstallige facturen hebben bij hun energieleverancier (bijv. Lampiris, Eneco,
Ecopower, Elegant. .. ) kunnen zij de levering van gas of elektriciteit stop zetten maar betekent dat niet dat
betrokkenen direct afgesloten worden. De levering van gas & elektriciteit wordt in dat geval overgenomen
door de netbeheerder (Fluvius). Als ook daar echter sprake is van betalingsachterstand, wordt het dossier
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van betrokkene geagendeerd op het LAC. Men wordt hiervan altijd vooraf verwittigd via brief. Vanuit de
Sociale Dienst levert men ook telkens inspanningen om mensen telefonisch en via huisbezoek(en) te
bereiken. Op die manier wordt geprobeerd om de situatie in kaart te brengen en verdere maatregelen te
voorkomen (bijv. door een afbetalingsplan af te spreken). In heel wat gevallen blijken energieschulden
immers het topje van de ijsberg te zijn voor diverse onderliggende financiële of andere problemen.
Het LAC kan diverse maatregelen nemen: een afbetalingsplan opleggen, een budgetmeter installeren en
zelfs als ultieme maatregel ook de energielevering afsluiten.
De werking van het LAC Water loopt gelijkaardig. Vooraleer De Watergroep kan overgaan tot afsluiting
van het water moet het dossier van de betalingsachterstand eerst besproken worden op het LAC.
Het LAC Energie komt in Anzegem 3 à 4 keer per jaar samen, voor het LAC Water gaat het om 2 à 3
bijeenkomsten op jaarbasis.
Ingevolge het ontslag als voorzitter van het BCSD door Jeremie Vaneeckhout is hij ambtshalve ook
ontslagnemend uit de lokale adviescommissies, gezien hij niet zetelt in het bijzonder comité sociale
dienst.
De OCMW-raad heeft 'volheid van bevoegdheid' binnen het OCMW. De andere organen hebben enkel
toegewezen bevoegdheden. Wat niet als toegewezen bevoegdheid is vermeld, valt onder de·volheid van
bevoegdheid van de OCMW-raad. Het behoort bijgevolg tot de bevoegdheid van OCMW-raad om de
leden van hetBCSD aan te wijzen die zetelen in de lokale adviescommissie en in de kredietcommissie
van het energiehuis.
Het komt de OCMW-raad toe een vertegenwoordiger die lid is van het BCSD aan te duiden om Jeremie
Vaneeckhout te vervangen.
Stemming:
Davy Demets bekomt 20 stemmen. Eén blancostem wordt uitgebracht.

Punt 2. Armoedebeleid
2.1.

2019/OCMW/090 - Schenking door communicanten - definitieve aanvaarding.

De Katrol Anzegem stelt zich tot doel kansarme kinderen kansrijker te maken door in te zetten op het
schoolse gebeuren. Eveneens is het de bedoeling ouders hierbij te betrekken en op vlak van opvoeding
de nodige ondersteuning aan te bieden. Dit wordt gerealiseerd door huiswerkondersteuning aan huis, op
een speelse en creatieve manier, aan te bieden. Er wordt geholpen met huiswerk, taal en rekenen, leren
studeren ... De ondersteuning wordt uitgevoerd door studenten hoger onderwijs uit diverse opleidingen.
De Katrol richt zich in hoofdzaak op kinderen uit de 3e kleuterklas en het 1 e en 2e leerjaar al wil dit niet
zeggen dat er geen kinderen van een andere leeftijd kunnen geholpen worden.
De ondersteuning is op maat en volledig gratis. Er kan via verschillende kanalen aangemeld worden.
De communicanten van het eerste en zesde leerjaar wensen een gift te doen voor de lokale
Katrolwerking.
Stemming: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
2.2.

2019/OCMW/095 - Schenking door VZW Toverblokjes - definitieve aanvaarding.

VZW Toverblokjes organiseerde op 5 mei 2019 een LEGO-dag voor kwetsbare kinderen.
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Ook in het ontmoetingscentrum in Nieuwenhove organiseerde ze een Legobeurs. Met de opbrengst
hiervan,€ 6300, kocht ze gevulde pennenzakjes en rugzakjes om te verdelen over kwetsbare kinderen.
Deze werden verdeeld aan het OCMW Waregem en OCMW Anzegem.
De OCMW-raad kan dit gift definitief aanvaarden.
Stemming: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Punt 3. Punten van raadsleden
3.1.

2019/OCMW/096 - Voorstel tot het organiseren van een inleefproject 'leven in armoede'.

Een raadslid diende het voorstel in om een inleefproject 'leven in armoede' te organiseren.
Stemming: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Punt 4. Vragen en mededelingen
4.1.

2019/OCMW/023 - Vragen en mededelingen.

Er worden geen vragen of mededelingen gedaan.
De voorzitter sluit de vergadering om 22u00

Aldus beslist in zitting, de datum als voormeld.
Namens de raad,
Algemeen directeur,

Voorzitter,

Sonja Nuyttens
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