
Provincie Oost-Vlaanderen – Arrondissement Oudenaarde

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

Zitting van dinsdag 28 april 2020

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, 
LUST William, D'HONT Tom, THOMAS Steven, VUYLSTEKE Marc, BONTINCK Yves, raadsleden
JOURQUIN Lesley, algemeen directeur

Verontschuldigd:
VAN WELDEN Marijke, raadslid

De voorzitter opent de zitting om 21.11 uur.

OPENBARE ZITTING

Vooraleer tot de behandeling van de punten op de agenda van de gemeenteraad over te gaan, lichtte de 
voorzitter de handleiding en afspraken met betrekking tot de organisatie van de digitale gemeenteraad en raad 
voor maatschappelijk welzijn toe. De handleiding en afspraken werden vooraf per mail op 23 april aan de 
raadsleden bezorgd. Er werden geen opmerkingen geformuleerd.

1. GOEDKEURING VERSLAG VORIGE ZITTING

Feiten en context

Overeenkomstig artikel 74 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur werden de 
notulen van de vergadering van de gemeenteraad van 28 januari 2020 onder de verantwoordelijkheid 
van de algemeen directeur opgesteld overeenkomstig artikel 277 en 278.

Deze notulen worden ter goedkeuring voorgelegd.

Bevoegdheid

Artikel 74 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur.

Juridische grondslag

Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur.

BESLUIT

Stemming: goedgekeurd met eenparigheid van stemmen

Enig artikel
De notulen van de zitting van 28 januari 2020 worden goedgekeurd.

2. ALGEMENE VERGADERING VAN TMVS DV OP 16 JUNI 2020: GOEDKEURING AGENDA

Feiten en context

Als vennoot van Farys TMVS ontving het OCMW bij schrijven van 27 maart 2020 de uitnodiging om deel 
te nemen aan de zitting van de algemene vergadering op dinsdag 16 juni 2020 in Flanders Expo, 
Maaltekouter 1 te Gent.



De agenda ziet er als volgt uit:

1. Toetreding van deelnemers en overdracht van een deelnemer
2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge de toetreding van deelnemers en de 

overdracht van een deelnemer
3. Verslag van de raad van bestuur over boekjaar 2019
4. Verslag van de commissaris
5. a. Goedkeuring van de jaarrekening over boekjaar 2019 afgesloten per 31 december 2019

b. Goedkeuring van de voorgestelde winstverdeling over boekjaar 2019
6. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris
7. Statutaire benoemingen - raad van bestuur
Varia en mededelingen.

De documentatiestukken werden samen met de uitnodiging meegestuurd.

Deze agenda en bijhorende stukken worden besproken.

Tom D’hont werd in zitting van 26 februari 2019 aangeduid als vertegenwoordiger voor de algemene 
vergadering van Farys TMVS dv. Marc Vuylsteke werd aangeduid als plaatsvervangend 
vertegenwoordiger. Beide aanduidingen gelden voor de volledige legislatuur.

Bevoegdheid

Het decreet Lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 78.

Juridische grond

Het decreet Lokaal bestuur van 22 december 2017.

De statuten van Farys TMVS.

Raadsbesluit van 26 februari 2019 met betrekking tot de aanduiding van de vertegenwoordiger en 
plaatsvervangende vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van Farys TMVS dv.

BESLUIT

Stemming: goedgekeurd met eenparigheid van stemmen

Artikel 1
De agenda van de algemene vergadering van Farys TMVS van 16 juni 2020 wordt goedgekeurd.

Artikel 2
De vertegenwoordigers van het OCMW die zullen deelnemen aan de algemene vergadering worden 
opgedragen hun stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de raadszitting van heden.

Artikel 3
Een afschrift van dit besluit zal digitaal verstuurd worden naar 20200616AVTMVS@farys.be.

3. GOEDKEUREN VAN DE SAMENWERKINGSOVEREENKOMST TUSSEN SOLVA EN HET LOKAAL BESTUUR 
MAARKEDAL BETREFFENDE ”ENERGIEHUIS SOLVA EN IGS LOKAAL WOONBELEID”

Feiten en context

SOLVA is sinds 26 januari 2019 erkend door de minister als Vlaams Energiehuis voor de 
steden/gemeenten in de regio Zuid-Oost-Vlaanderen (uitgezonderd stad Aalst).

Het Energiehuis verstrekt renteloze energieleningen ter ondersteuning van energiebesparende 
investeringen en voorziet daarnaast in elke gemeente binnen zijn werkingsgebied verplicht een aantal 
basistaken zoals omschreven in het Energiebesluit.

mailto:20200616AVTMVS@farys.be


De Vlaamse Regering heeft volgende taken toebedeeld aan het Energiehuis:

1) Verstrekken van energieleningen voor energiebesparende maatregelen voor inwoners behorende tot 
de doelgroep op het grondgebied van de gemeente.

2) Uitvoering van de verplichte basisdienstverlening en activiteiten binnen het werkingsgebied van het 
Energiehuis zoals omschreven in het Energiebesluit:

a. Inwoners informeren, adviseren en begeleiden door een laagdrempelig energieloket aan te bieden 
waar inwoners terecht kunnen met hun energievragen;

b. Gestructureerde basisinformatie aanbieden over minstens:

 Relevante gemeentelijke, provinciale, gewestelijke en federale energiebeleidsmaatregelen; 
 Energiepremies en -leningen, inclusief leningen bij de financiële sector; 
 Energetische renovatie;

c. Particulieren begeleiden en ondersteunen bij minstens: 

 De aanvragen van de premies en leningen, vermeld onder b;
 Het uitvoeren van de leveranciersvergelijking en, in voorkomend geval, bij wijziging van 

energieleverancier;
 Het aanvragen en vergelijken van offertes voor energetische renovatiewerken;
 De uitvoering van energetische renovatiewerken, en het bieden van ontzorging daarbij;
 De interpretatie van thermografische informatie, de zonnekaart, de resultaten na een 

energiescan en het energieprestatiecertificaat;

d. Uitvoerende diensten coördineren en, in voorkomend geval, correct doorverwijzen naar onder 
meer de dienstverlening die gericht is op de begeleiding bij de uitvoering van energiebesparende 
werken in het kader van de energiescans.

3) Uitvoeren van energiescans (opvolgscan type 2) gericht op begeleiding bij de uitvoering van 
energiebesparende investeringen.

4) Beheren van de lening in kader van het noodkoopfonds i.s.m. het OCMW.

Eind april loopt de samenwerkingsovereenkomst tussen SOLVA en het lokaal bestuur Maarkedal - die op 
26°januari 2010 werd gesloten voor de periode van 10 jaar en 3 maanden - af. Het niet afsluiten van een 
nieuwe samenwerkingsovereenkomst houdt concreet in dat het Energiehuis SOLVA geen diensten meer 
kan leveren voor inwoners van Maarkedal.

Om in de bovenstaande dienstverlening te kunnen voorzien en om die dienstverlening te kunnen 
garanderen, ging het Energiehuis SOLVA samenwerkingsverbanden aan met partners zoals 
distributienetbeheerder Fluvius, Provincie Oost-Vlaanderen en Energiesnoeibedrijven Stroom vzw, Goed 
Wonen vzw en ’t Vierkant vzw. Bovendien zal de werking van het Energiehuis verankerd worden in de 
nieuwe intergemeentelijke samenwerking rond Lokaal Woonbeleid die op 1 januari 2020 van start ging.

Er wordt een kredietcommissie opgericht, samengesteld uit een afvaardiging per deelnemend lokaal 
bestuur om te adviseren over het al dan niet toekennen van een energielening, in dossiers die een 
verhoogde aandacht vragen.

Zowel in kader van het Energiebesluit van 19 november 2010 als in kader van IGS Lokaal Woonbeleid 
dient het lokaal bestuur Maarkedal een partnerschap aan te gaan met het Energiehuis dat actief is in de 
gemeente om bovenvermelde taken op te nemen op haar grondgebied. En dit na overleg met het 
OCMW.

De wettelijk opgelegde dienstverlening van het Energiehuis SOLVA is gratis voor het lokaal bestuur.

De gemeenteraad besliste in zitting van 28 april om het Energiehuis SOLVA voor te stellen als 
Energiehuis dat (renteloze) energieleningen verstrekt aan inwoners ter ondersteuning van 
energiebesparende investeringen en een aantal basistaken uitvoert zoals omschreven in het 
Energiebesluit en om de nieuwe samenwerkingsovereenkomst goed te keuren.



De raad voor maatschappelijk welzijn dient hiervan kennis te nemen.

Juridische grondslag

Energie

Het Decreet houdende algemene bepalingen betreffende energiebeleid van 8 mei 2009.

Het Energiebesluit van 19 november 2010, zoals gewijzigd door het Besluit 14 december 2018 
betreffende de uitbreiding van de taakstelling van de Energiehuizen.

Artikel 7.9.1. § 1 van het Energiebesluit dat bepaalt dat de gemeente een Energiehuis voorstelt om een 
aantal verplichte basistaken op te nemen op haar grondgebied, na overleg met het OCMW.

Het Ministerieel Besluit tot erkenning van SOLVA als Energiehuis voor de steden/gemeenten in de regio 
Zuid-Oost-Vlaanderen (uitgezonderd stad Aalst) d.d. 26 januari 2019.

De samenwerkingsovereenkomst tussen SOLVA en het FRGE van 26 januari 2010 en bijhorende addenda 
van 20 maart 2019 en 3 juni 2019.

De samenwerkingsovereenkomst tussen SOLVA en de gemeente Maarkedal die werd gesloten voor de 
periode van 10 jaar en 3 maanden met ingang van de datum van ondertekening van de 
Samenwerkingsovereenkomst tussen SOLVA en het FRGE, met name 26 januari 2010.

De samenwerkingsovereenkomst tussen het Vlaamse Gewest en SOLVA inzake de toekenning van 
Energieleningen d.d. 1 oktober 2017, afgesloten voor een duur van vijf jaar.

Het besluit van de Vlaamse Regering van 17 mei 2019 tot wijziging van het Energiebesluit van 19 
november 2010 wat betreft de toekenning van steun voor energetische renovatieprojecten van 
noodkoopwoningen.

Artikel 7.2.22 § 1 van het gewijzigd Energiebesluit omtrent het beheer van de leningen in kader van het 
noodkoopfonds.

Het besluit van de Vlaamse Regering van 14 februari 2020 tot organisatie van een oproep om 
voorstellen in te dienen voor toekenning van steun voor energetische renovatieprojecten van 
noodkoopwoningen.

Wonen

Artikel 28, § 1 van de Vlaamse Wooncode van 15 juli 1997 en latere wijzigingen dat de gemeenten 
aanduidt als regisseur van het woonbeleid op hun grondgebied, wat inhoudt dat het lokaal bestuur 
verantwoordelijk is voor het uitwerken van haar woonbeleid op lokaal vlak waarbij aandacht uitgaat 
naar het stimuleren van sociale woonprojecten, het ondersteunen van woonbehoeftige gezinnen en 
alleenstaanden en het uitwerken van een bewaking van de kwaliteit van het woonpatrimonium en de 
woonomgeving.

De 3 Vlaamse beleidsprioriteiten voor lokaal woonbeleid waarbinnen het lokaal bestuur vrij is om zelf 
beleidskeuzes te maken, oplossingen te bieden aan problemen op de lokale woonmarkt en in te spelen 
op lokale opportuniteiten:

 de gemeente zorgt voor een divers en betaalbaar woonaanbod in functie van woonnoden; 
 de gemeente werkt aan de kwaliteit van woning en woonomgeving;
 de gemeente informeert, adviseert en begeleidt inwoners met vragen over wonen;

Het besluit van de Vlaamse Regering over het lokaal woonbeleid van 16 november 2018 dat de 
modaliteiten bepaalt om in aanmerking te komen voor subsidiëring van intergemeentelijke projecten (= 
IGS) ter ondersteuning van het lokaal woonbeleid en waarbij de gemeente o.a. volgende activiteiten 
uitvoert binnen de beleidsprioriteit ‘de gemeente informeert, adviseert en begeleidt inwoners met vragen 
over wonen’:



 informatie over de gemeentelijke woonpremies beschikbaar stellen op www.premiezoeker.be;
 een laagdrempelig woonloket aanbieden;
 gestructureerde basisinformatie aanbieden over sociaal wonen, premies en veiligheids- en 

kwaliteitsnormen: tegemoetkomingen, ondersteuningsmaatregelen, sociaal huren/kopen/lenen, 
kwaliteitsnormen woningpatrimonium, privaat huren en verhuren, beleidsmaatregelen op vlak van 
wonen en het respectieve dienstverleningsaanbod;

 inwoners ondersteunen bij premieaanvragen, bij de inschrijving voor een sociale huurwoning en de 
actualisatie van de inschrijving en bij de administratieve procedure ongeschikt-, onbewoonbaar- en 
overbewoondverklaring;

 meldpunt antidiscriminatie installeren;
 een partnerschap aangaan met het energiehuis dat actief is in de gemeenten;

Het gemeenteraadsbesluit van 24 september 2019 met betrekking tot de toetreding tot het 
intergemeentelijke project lokaal woonbeleid in Zuid-Oost-Vlaanderen.

De subsidieaanvragen die SOLVA indiende bij de Vlaamse Overheid voor de opstart van 6 
intergemeentelijke projecten ter ondersteuning van het lokaal woonbeleid voor de periode 2020-2025.

Het Ministerieel besluit van 12 december 2019 houdende de goedkeuring en subsidiëring van de 6 
intergemeentelijke projecten ter ondersteuning van het lokaal woonbeleid voor de periode 2020-2025.

Klimaat

Het regionaal Klimaatplan “Klimaatgezond Z-O Vlaanderen”, goedgekeurd door de gemeenteraad in 
zitting van 26 juni 2018, waarin verschillende maatregelen zijn opgenomen inzake verduurzaming van 
residentiële gebouwen; en dat tot doel stelt om 40% CO2 te reduceren tegen 2030 (refertejaar 2011).

BESLUIT

Stemming: goedgekeurd met eenparigheid van stemmen

Enig artikel
Er wordt kennis genomen van de voordracht van SOLVA als Energiehuis dat (renteloze) energieleningen 
verstrekt aan inwoners ter ondersteuning van energiebesparende investeringen en een aantal 
basistaken uitvoert zoals omschreven in het Energiebesluit en van de goedkeuring van de nieuwe 
samenwerkingsovereenkomst door de gemeenteraad.

4. GOEDKEURING VAN DE AANVRAAG TOT TOETREDING VAN HET OCMW VAN GERAARDSBERGEN TOT 
DE REGIONALE DIENST VOOR SCHULDBEMIDDELING

Feiten en context

De OCMW’s van Brakel, Horebeke, Kluisbergen, Kruishoutem, Lierde, Maarkedal, Oudenaarde, Ronse, 
Wortegem-Petegem, Zingem, Zwalm, Zottegem richtten een gemeenschappelijke regionale dienst voor 
schuldbemiddeling, in.

De OCMW-Raad van Geraardsbergen heeft in haar beslissing van 12 november 2019 haar toetreding tot 
de Regionale Dienst voor Schuldbemiddeling goedgekeurd, met ingang van 01 juli 2020.

De huidige samenwerkingsovereenkomst voorziet dat de bestaande leden van de Regionale dienst 
hiervoor hun goedkeuring dienen te verlenen.

De toetreding van OCMW Geraardsbergen brengt een verhoging van het algemene werkingsbudget met 
zich mee, dankzij de forfaitaire financiële bijdrage van OCMW Geraardsbergen (geraamd op 17.035,53 
euro per jaar), nog te vermeerderen met de extra inkomsten uit de dossiers collectieve schuldenregeling 
die in naam en voor rekening van OCMW Geraardsbergen zullen beheerd worden.

De verhoging van de werklast die met deze uitbreiding gepaard gaat, kan worden opgevangen met de 
huidige personeelsbezetting. Op het moment dat dit wel nodig zou zijn, zal dit in elk geval vooraf ter 



goedkeuring worden voorgelegd aan alle toegetreden OCMW’s, conform de bepalingen van de 
samenwerkingsovereenkomst. 

Vanuit het OCMW van Oudenaarde wordt verzocht om akkoord te willen gaan met de toetreding van 
OCMW Geraardsbergen. 

Van zodra alle huidige leden hun goedkeuring hebben verleend, zal OCMW Geraardsbergen worden 
uitgenodigd de samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen. 

In het Vast Bureau van 9 maart 2020 werd de toetreding van het OCMW van Geraardsbergen principieel 
goedgekeurd. 

Het samenwerkingsprotocol voor de Regionale Dienst voor Schuldbemiddeling “Vlaamse Ardennen” 
2018 zit in de bijlage vervat.

Bevoegdheid

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 77.

Vormvereisten

Samenwerkingsprotocol Regionale dienst voor schuldbemiddeling “Vlaamse Ardennen” 2018

BESLUIT

Stemming: goedgekeurd met eenparigheid van stemmen

Enig artikel

De toetreding van het OCMW van Geraardsbergen tot de Regionale Dienst voor Schuldbemiddeling 
Vlaamse Ardennen wordt goedgekeurd.

5. MONDELINGE VRAGEN EN MEDEDELINGEN

Voor een weergave van de mededelingen en de mondelinge vragen en replieken wordt verwezen naar 
het zittingsverslag.

Overeenkomstig art. 32, §2 van het huishoudelijk reglement geldt de audio-opname als zittingsverslag.

De zitting wordt gesloten om 21.25 uur.

Namens de raad voor maatschappelijk welzijn

JOURQUIN Lesley DE BOEVER Steve 
algemeen directeur voorzitter
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