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1 Goedkeuring verslag vorige zitting.
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De OCMW-raad geeft zonder opmerkingen goedkeuring aann het verslag van de zzitting van 2 september
2019.
2 Financiële Dienst - Fluvius - vergoeding
ng
g en gebruik
bruik van o
oplaadterminals voor budgetmeters - overeenkomst
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-I- Voorgaanden:
- Fluvius heeft in haar rol als sociale
ociale leverancier
leverancier de opdracht om voor haar klanten met een
budgetmeter te voorzien in een netwerk van oplaadpunten.
o
Fluvius heeft ervoor gekozen dit
netwerk te realiseren in een samenw
samenwer
samenwerking met de lokale besturen (OCMWs en
gemeentebesturen) en eerstelijn
eerstelijnss hulpverleningsinstanties.
hulpverlen
Vanuit deze visie staat
at er ook in het Soc
Socia
Sociaal Huis in Jabbeke sinds vele jaren een oplaadpunt.
- Eerder werd het dossier voorgeleg
voorgelegd aan het vast bureau op 24/06/2019 (cfr. record 479032):
kennisgeving opzeg
pzeg overeenkomst in
i aanloop naar een vervangende overeenkomst.
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-IIFluvius stuurde
uurde intussen een aa
aangetekend schrijven dd. 20/08/2019 met volgende inhoud:
"In de maand juni hebben
heb
wij
w via een aangetekend schrijven vanuit Fluvius de overeenkomst met uw
bestuur
ur inzake de verg
vergoeding
vergoe
en het gebruik van oplaadterminals voor budgetè meters in uw gemeente
opgezegd.
d.. Het lopend
lopende contract blijft evenwel van kracht tot en met 31/12/2019.
Zoals in deze
zee brief werd verduidelijkt, willen wij met uw bestuur een nieuwe overeenkomst afsluiten.
Gezien in uw gemeente
e
vóór de fusie van Eandis met lnfrax tot Fluvius, zowel een vaste vergoeding
per oplaadpunt door Eandis als door lnfrax werd uitbetaald, willen wij thans de vergoedingsmethodiek
aligneren aan deze van alle andere gemeenten.
Naast één vaste vergoeding per oplaadpunt (bedrag bepaald volgens de openingsuren van het
oplaadpunt) wordt deze vergoeding uiteraard ook aangevuld met de vergoeding op basis van het aantal
actieve budgetmeterklanten in uw gemeente. Op dit vlak verandert er dus niets aan de criteria van het
lopende contract.
Gelieve in bijlage de nieuwe overeenkomst te willen vinden.
Wij vragen u deze nieuwe overeenkomst te willen voorleggen aan het bevoegde bestuursorgaan (=
Vast Bureau van het OCMW of OCMW-raad) vóór het einde van het kalenderjaar 2019 zodat het
nieuw contract kan ingaan vanaf 1/1/2020.
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-IIIOvereenkomstig het decreet over het lokaal bestuur dd. 22/12/2017 is de OCMW-raad bevoegd dit
dossier te behartigen.
Art. 77. De raad voor maatschappelijk welzijn beschikt over de volheid van bevoegdheid voor de
aangelegenheden die aan het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn door of krachtens de wet
of het decreet zijn toevertrouwd.
BESLUIT:

D

Enig artikel:
De OCMW-raad neemt kennis en gaat akkoord met de ondertekening van de voorgelegde
overeenkomst onder de nieuwe voorwaarden:
- één vaste vergoeding per oplaadpunt (bedrag bepaald volgens de openingsuren van het oplaadpunt)
- de vergoeding op basis van het aantal actieve budgetmeterklanten in de gemeente
eente
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Gedurende deze raadszitting werden geen verdere bezwaren ingebracht
racht tegen de redact
redacti
redactie van de ter
tafel liggende notulen van de zitting van 2 september 2019. De volgende OCMW-raa
OCMW-raadszitting wordt
gepland op maandag 4 november 2019. De vergadering wordt beëindigd
eëindigd om 22u30.
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De voorzitter,
C. Bourgois
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De algemeen directeur,
G. Acke.
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