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Addendum bij reglement wintersteun - Goedkeuring

Samenstelling:
Aanwezig:
de heer Patrick Lismont; de heer Jan Wicheler; mevrouw Ingrid Scheepers; mevrouw Annick Princen;
de heer Gert Houbey; de heer Geert Moyaers; de heer Pascal Vanmolle; mevrouw Marlies Boonen; de
heer Winand Abrahams; de heer Koen Putzeys; mevrouw Linda Bex; de heer Filip De Geyter; de heer
Rudi Koninckx; de heer Rohnny Dams; de heer Danny Goyens; de heer Sebastien Bollen; mevrouw
Kim Peters, algemeen directeur

Verontschuldigd:
mevrouw Rita Thierie; de heer Kristof Schiepers; de heer Manu Bronckart

Beschrijving
Aanleiding en context
Het OCMW heeft in 2020 van de Vlaamse regering een subsidiepot ontvangen voor
armoedebestrijding naar aanleiding van de Covid-19-pandemie. Deze pot van bijna € 13.000 moet
voor het einde van dit jaar besteed zijn. Bijna € 5.000 werd reeds gebruikt om een gedeelte te
financieren van de waardebonnen aan de inwoners die langdurig technisch werkloos zijn geweest. Er
is momenteel nog € 8.000 beschikbaar van dit budget.
Voorgesteld wordt om een deel van de nog beschikbare middelen te gebruiken om aan alle inwoners
die recht hebben op de wintersteun van het OCMW een éénmalige extra wintersteun te geven van €
50. Zo kunnen zij de stijgende brandstofprijzen een beetje opvangen.
Op basis van de uitgekeerde wintersteunen in 2020 en 2021 zou dit het OCMW ongeveer € 5.500
kosten. Om deze extra wintersteun uit te kunnen betalen, moet er een addendum bij het bestaande
reglement worden goedgekeurd.
Argumentatie
Door de gevolgen van de Covid-19-pandemie en de stijgende brandstofprijzen hebben heel wat
mensen het moeilijk om hun brandstoffactuur te betalen.
Een extra steuntje in de rug van € 50 is meer dan welkom.
Juridische grond
Het reglement voor het toekennen van wintersteun goedgekeurd door de OCMW-raad op 24
september 2002.
De Vlaamse subsidie aan lokale besturen voor armoedebestrijding ten gevolge van de Covid-19pandem.
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.
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Goedgekeurd door de ocmw raad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
Het addendum 'reglement wintersteun 2021' - in bijlage bij dit besluit - wordt goedgekeurd.
Artikel 2
De betaling van deze steun gebeurt met de middelen die voorzien zijn in het meerjarenplan onder
raming RA001942 'Covid-19 Uitgaven ter bestrijding tegen armoede'.
Artikel 3
Dit besluit wordt overgemaakt aan de financieel directeur.

Bijlagen
1. Reglement wintersteun addendum 2021.pdf
Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens de OCMW Raad
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Reglement wintersteun – addendum 2021
Artikel 1. Omwille van de door de Vlaamse regering toegekende subsidie voor armoedebestrijding aan
de lokale besturen naar aanleiding van de Covid-19-pandemie, zal het OCMW éénmalig een extra
premie van 50 € uitkeren aan iedereen die in 2021 de wintersteunpremie heeft ontvangen.
Artikel 2. De extra premie wordt automatisch toegekend en zal in december 2021 worden uitgekeerd.
Artikel 3. De éénmalige wintersteunpremie wordt gefinancierd met middelen die voorzien zijn onder
RA001942 ‘Covid-19 Uitgaven ter bestrijding armoede’.
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Algemeen directeur
Kim Peters
Ondertekend door Kim Peters (Signature)
#$ondertekening1$#
Datum: 2021.11.17 15:04:36 CET
Functie: Algemeen directeur
Locatie: GINGELOM

Voorzitter OCMW-raad
Patrick Lismont
Ondertekend door Patrick Lismont (Signature)
#$ondertekening2$#
Datum: 2021.11.19 10:31:04 CET
Functie: Voorzitter OCMW-raad
Locatie: GINGELOM

#$stempel$#
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