
Provincie Oost-Vlaanderen – Arrondissement Oudenaarde

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

Zitting van dinsdag 26 maart 2019

Aanwezig:
DE BOEVER Steve, voorzitter
NACHTERGAELE Joris, burgemeester
MEIRHAEGHE Filip, VAN NIEUWENHUYZE Frederik, VAN QUICKELBERGHE Isabel, DE TOLLENAERE Ann, schepenen
BAUWENS Marc, DE COKER Herman, DE MAESENEIRE Hilde, VAN BOVEN Herman, VAN QUICKELBERGHE Simon, 
VAN WELDEN Marijke, LUST William, THOMAS Steven, D'HONT Tom, VUYLSTEKE Marc, raadsleden
JOURQUIN Lesley, algemeen directeur

Verontschuldigd:
BONTINCK Yves, raadslid

Afwezig:

De voorzitter opent de zitting om 00.00 uur.

OPENBARE ZITTING

1. GOEDKEURING VERSLAG VORIGE ZITTING

Het verslag van de zitting van 26 februari 2019 wordt goedgekeurd.

2. AANDUIDEN VAN EEN AFGEVAARDIGDE UIT DE LEDEN VAN HET BIJZONDER COMITÉ VOOR DE 
SOCIALE DIENST VOOR DE LOKALE ADVIESCOMMISSIE INZAKE DE MINIMALE LEVERINGEN VAN 
ELEKTRICITEIT, GAS EN WATER.

Feiten en context

Eandis/Fluvius stuurde op 4 januari 2019 een mail aangaande de vernieuwing van de samenstelling van 
de Lokale Adviescommissie omtrent de minimale levering van gas, elektriciteit en water. 

In elke gemeente wordt een commissie opgericht die samengesteld is uit:

1. De hoofdmaatschappelijk werker van de sociale dienst van het OCMW of diens afgevaardigde, 
die het voorzitterschap van de commissie waarneemt.

2. Een lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn, aangeduid door deze raad en waarbij het lid 
zitting heeft in het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst.

3. Een vertegenwoordiger van de betrokken netbeheerder, aardgasnetbeheerder of exploitant 
naargelang het geval

4. Een vertegenwoordiger van de erkende instelling voor schuldbemiddeling als de huishoudelijke 
afnemer, huishoudelijke aardgasafnemer of huishoudelijke abonnee, naargelang het geval, voor 
zijn sociale begeleiding beroep gedaan heeft op een dergelijke instelling.

Het secretariaat van de commissie wordt waargenomen door een personeelslid van het OCMW.

Met de start van een nieuwe legislatuur is het noodzakelijk dat ook in de Lokale Adviescommissie (LAC) 
één vertegenwoordiger wordt aangeduid door de OCMW-Raad. De Vlaamse regering besliste op 21 
december 2018 dat de mandataris die namens het lokaal bestuur in het LAC zal zetelen, een lid van het 
BCSD dient te zijn.

De adviesbevoegdheid van het LAC ligt in het verlengde van de hoofdopdracht van het OCMW, met 
name het verzekeren van het recht op maatschappelijke dienstverlening en integratie, niet het minst in 



het kader van individuele steunaanvragen. Voor de samenstelling van het LAC is daarom ook bij 
voorrang gekozen voor personen die ter zake ervaring hebben. Om die reden schuift artikel 2, 2° bij 
voorrang het OCMW-raadslid naar voor dat zetelt in het bijzonder comité voor de sociale dienst om in 
het LAC te zetelen.

Aan de raad wordt voorgesteld om Ann De Tollenaere, schepen en voorzitter van het bijzonder comité 
voor de sociale dienst, voor te dragen. 

Bevoegdheid

Het decreet lokaal bestuur, artikel 77.

Juridische grond

De organieke wet van 8 juli 1976
Het decreet van 20 december 1996 tot regeling van het recht op minimumlevering van elektriciteit, gas 
en water, artikel 7.
Besluit van de Vlaamse regering van 16 september 1997, betreffende de samenstelling en de werking van 
de Lokale Adviescommissie omtrent de minimale levering van elektriciteit, gas en water, artikel 2.
Besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2018 tot wijziging van artikel 2 van het besluit van de 
Vlaamse Regering van 16 september 1997 betreffende de samenstelling en de werking van de Lokale 
Adviescommissie omtrent de minimale levering van elektriciteit, gas en water.

BESLUIT

Enig artikel
Ann De Tollenaere, schepen en voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst, wordt 
aangeduid om voor de periode 2019-2025 te zetelen in de Lokale Adviescommissie omtrent de minimale 
levering van gas, elektriciteit en water.

3. MONDELINGE VRAGEN EN MEDEDELINGEN

Er zijn geen mondelinge vragen en mededelingen.

De zitting wordt gesloten om 00.00 uur.

Namens de raad voor maatschappelijk welzijn

JOURQUIN Lesley DE BOEVER Steve 
algemeen directeur voorzitter
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