Uittreksel uit de notulen
raad van 09 december 2013
Toekenning van een verwarmingstoelage en opheffing van het raadsbesluit van 25 januari
2010 houdende toekenning van een verwarmingstoelage.
DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN,
Aanwezig:

Marie Jeanne Hendrickx: OCMW-voorzitter;
Ursula Bervoets, Maria Boven, Peter Cras, Jozef Lemmens,
Kathleen Lemmens, Xavier Lesenne, Omer Mievis, Marlene Swinnen,
Benny Vangelder: raadsleden;
Guido Goossens: OCMW-secretaris

Verontschuldigd:
Afwezig:
Margaretha Van Meeuwen: raadslid
Gelet op de programmawet van 22 december 2008, inzonderheid de artikelen 249-264 en latere
wijzigingen;
Gelet op het raadsbesluit van 25 januari 2010 tot toekenning van een verwarmingstoelage van 210
euro per kalenderjaar per gezin aan cliënten die hun woning verwarmen met een
hoofdverwarmingssysteem dat werkt met aardgas, elektriciteit, steenkool of propaangas of
butaangas in gasflessen;
Overwegende dat het aangewezen is deze toelage uit te breiden tot alle soorten
verwarmingsbronnen, ongeacht de aard ervan (hout, pellets, enz.), die niet in aanmerking komen
voor de federale stookolietoelage;
Overwegende dat de nodige kredieten hiervoor zijn voorzien in het kader van het budget toelage
aardgas en elektriciteit;
Gelet op het meerjarenplan 2014-2019 en het budget 2014 waarin het bedrag van deze toelage
geraamd wordt op 175 euro per toelage;
Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de OCMW’s en latere
wijzigingen;
Gelet op de bespreking;
Op voorstel van de voorzitter;
Ja-stemmen:

Marie Jeanne Hendrickx, Ursula Bervoets, Maria Boven, Peter Cras,
Jozef Lemmens, Kathleen Lemmens, Xavier Lesenne, Omer Mievis,
Marlene Swinnen, Benny Vangelder

Neen-stemmen:
Onthoudingen:
BESLUIT:
Artikel 1: Het OCMW kent per kalenderjaar een verwarmingstoelage toe van 175 euro per gezin
voor de categorieën die in aanmerking zouden komen voor een federale stookolietoelage voor de
verwarming van de woning met een hoofdverwarmingssysteem dat werkt met een
verwarmingsbron die niet in aanmerking komt voor de federale stookolietoelage, onder meer
aardgas, elektriciteit, steenkool, propaangas of butaangas in gasflessen, hout, pellets enz.

Artikel 2: Het raadsbesluit van 25 januari 2010 tot toekenning van een verwarmingstoelage van
210 euro per kalenderjaar per gezin aan cliënten die hun woning verwarmen met een
hoofdverwarmingssysteem dat werkt met aardgas, elektriciteit, steenkool of propaangas of
butaangas in gasflessen wordt opgeheven.
Artikel 3: Dit raadsbesluit treedt in werking voor alle aanvragen vanaf 01 januari 2014.

Namens de raad,
de OCMW-secretaris
w.g. Guido Goossens

de OCMW-voorzitter
w.g. Marie Jeanne Hendrickx
voor eensluidend afschrift,

de OCMW-secretaris

Guido Goossens

de OCMW-voorzitter

Marie Jeanne Hendrickx

