VERGADERING VAN 19 OKTOBER 2020.
_______________________________________
Aanwezig : EVRARD Sandy, voorzitter; TANCRE Guy, VERAMME Kristof, DEVELTER Kim, HELLEM Maïté,
VERDRU Melanie, WYBO Evelyne, raadsleden; FLORISSOONE Patrick, algemeen directeur.
Verontschuldigd : GHESQUIERE Chantal, LIPPINOIS Alien, raadsleden.
1. Mededelingen aan de raad.
Nihil.
2. Goedkeuring verslag en kennisname audioverslag vorige zitting.
Het verslag van de vergadering van 28 september 2020 wordt, na kennisname, eenparig goedgekeurd.
Er worden ook geen opmerkingen geformuleerd omtrent het audioverslag van deze zitting.
3. Minimale gaslevering winter 2020-2021 : goedkeuring.
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur, inzonderheid de artikelen 77, 78, 285 §2, 286 §2 en 287;
Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, inzonderheid
de artikelen 1 en 57 §1;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 12 november 2010, tot wijziging van het besluit van de Vlaamse
Regering van 13 maart 2009 betreffende de sociale openbare dienstverplichtingen in de vrijgemaakte elektriciteits- en
gasmarkt, wat betreft de invoering van een minimale levering van aardgas tijdens de winterperiode;
Gelet op het besluit van 19 november 2010 van de Vlaams Minister van Energie, houdende vaststelling van de tabel
op basis waarvan de OCMW’s aardgas kunnen toekennen in het kader van deze regeling;
Gelet op de omzendbrief waarin de procedure beschreven wordt voor de winterperiode 2020-2021;
Overwegende dat de OCMW’s op vrijwillige basis kunnen instappen in het voorgestelde systeem;
Na beraadslaging;
BESLUIT eenparig :
Art. 1 : Het OCMW zal instappen in het systeem voor de minimale levering van aardgas tijdens de periode van 01
november 2020 tot en met 31 maart 2021.
Art. 2 : Het gedeelte van de levering dat niet ten laste wordt genomen door de aardgasdistributienetbeheerder, zal
worden betaald met de coronamiddelen die aan het OCMW werden toegekend.
Art. 3 : Iedere aanvraag zal worden beoordeeld door het bijzonder comité voor de sociale dienst, op basis van een
sociaal onderzoek.
4.Vragen en antwoorden.
Nihil.
Al de punten van de agenda uitgeput zijnde, wordt de zitting geheven.
De algemeen directeur,
Getekend door:Patrick Florissoone (Sign
Getekend op:2020-12-22 09:29:26 +00:0
Reden:Ik keur dit document goed

De Voorzitter,
Getekend door:Sandy Evrard (Signature)
Getekend op:2020-12-22 10:19:44 +00:0
Reden:Ik keur dit document goed

Patrick FLORISSOONE
Sandy EVRARD - MNZM
______________________________________________________________________________________________

