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Aanwezig: Wim De Visscher, Voorzitter 

Dorien Cuylaerts, voorzitter van het vast bureau 
Bob Van den Eijnden, Karl Geens, Nathalie Cuylaerts, Nathalie 
Stoffelen, Bert Vangenechten, Leden vast bureau 
Lieven Van Nyen, Jack Jacobs, Stefan Maes, Diede Van Dun, Bart Van 
De Mierop, Danny Eelen, Zoë Wouters, Lut Backx, Kevin Druyts, Peter 
Janssens, Jurgen Van Leuven, Aline Maes, Sabine Fransen, Jeroen 
Ooms, Raadsleden 
Bart Adams, Algemeen directeur 

Verontschuldigd: / 

Afwezig: / 

 
De voorzitter opent de vergadering om 20:50 uur. 

De raad voor maatschappelijk welzijn, openbare zitting, met 
inachtname van het burgemeestersbesluit d.d. 17 februari 
2022, 

1. Betreft: OR/2022/000 - Minimale aardgaslevering. Verhoging bedragen tussenkomst vanaf 1 
februari 2022. Kennisname.   

Gelet op het decreet lokaal bestuur; 
Gelet op de bijgevoegde omzendbrief, met nieuwe bedragen; 
Overwegende dat 70% van de opgeladen bedragen wordt teruggevorderd via de netbeheerder 
Fluvius; 
Overwegende dat het vast bureau op 18 oktober 2021 beslist heeft om gebruik te laten maken 
van het systeem van de minimale aardgaslevering en om de resterende 30% ten laste te nemen 
op het budget van het lokaal bestuur, op voorwaarde dat de gezinnen met een actieve 
budgetmeter gas nog een schuld hadden in hun budgetmeter; 
Overwegende dat er momenteel 10 personen (gezinnen) gebruik maken van het systeem van 
minimale aardgaslevering, na een beslissing van het bijzonder comité van de sociale dienst, wat 
gelijkaardig is aan de vorige jaren; 
Overwegende dat er voor de maanden november en december 2021 een totaal bedrag van € 
1756,42 werd opgeladen, waarvan € 527,00 ten laste van het lokaal bestuur; 
Overwegende dat voor de maanden februari en maart 2022, deze tussenkomst net niet zal 
verdubbelen met de nieuwe bedragen; 
Gelet op de beslissing van het vast bureau van 31 januari 2022 om de minimale aardgaslevering 
verder te zetten, rekening houdend met de nieuwe tarieven; 
Gelet op de beslissing van het vast bureau van 31 januari 2022 om de minimale aardgaslevering 
toe te kennen, indien de cliënt geen schuld meer heeft in zijn actieve budgetmeter voor 
aardgas; 
Gelet op de bespreking; 
Neemt kennis van de verhoging van de bedragen van tussenkomst voor minimale aardgaslevering 
en deze toe te passen tijdens de maanden februari 2022 en maart 2022. 

De raad voor maatschappelijk welzijn, openbare zitting, met 
inachtname van het burgemeestersbesluit d.d. 17 februari 
2022, 

2. Betreft: OR/2022/001 - Goedkeuringsbesluit gouverneur jaarrekening 2020. Kennisname.   
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Gelet op het decreet over het lokaal bestuur; 
Gelet op het besluit van de raad van het OCMW d.d. 1 september 2021 houdende de vaststelling 
van de jaarrekening 2020; 
Gelet op het besluit van de gouverneur d.d. 12 januari 2022 houdende de goedkeuring van de 
jaarrekening 2020 van de gemeente en het OCMW; 
Gelet op de bespreking; 
Neemt kennis van de goedkeuring van de jaarrekening 2020 van de gemeente en het OCMW door 
de gouverneur. 

De raad voor maatschappelijk welzijn, openbare zitting, met 
inachtname van het burgemeestersbesluit d.d. 17 februari 
2022, 

De voorzitter sluit de vergadering om 20:52 uur. 
Aldus gedaan te Rijkevorsel, in zitting datum als boven. 
 
Op bevel : 
De  Algemeen directeur, 

 
 
 
 
    
Bart Adams    

 De Voorzitter, 
 
 
 
 
 

Wim De Visscher 
 


