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RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 
Zitting van 
Schriftelijke vraag 

Schriftelijke vraag van raadslid Karel Noppe: Extra middelen energiefonds 

lndiener(s) 
Karel Noppe (Open Vld); 

Gericht aan 
Sofie Heyrman; 

Bondige toelichting 
ln oktober 2021 nam de federale regering extra maatregelen tegen de stijgende energieprijzen. 
De maatregelen werden goedgekeurd in de wet van 15.12.2021 houdende maatregelen in het 
licht van de hoge energieprijzen in 2021. 
Het is een taak van het OCMW om via het bestaande fonds gas en elektriciteit tussen te komen 
wanneer mensen die geen recht hebben op een forfaitaire toelage problemen hebben bij het 
betalen van hun energiefacturen. Dit fonds wordt vanuit de federale overheid eenmalig 
aangevuld met 16 miljoen euro. Deze middelen werden eind 2021 uitbetaald aan de OCMW's en 
mogen besteed worden vanaf 1 januari 2022. Het streefdoel is de helft te besteden aan een· 
tussenkomst in de factuur en de helft aan preventieve maatregelen. 

• Hoeveel middelen heeft het OCMW van Sint-Niklaas ontvangen? 
• Welke (bijkomende) preventieve maatregelen in het kader van het energiebeleid zal het 

OCMW Sint-Niklaas nemen? 
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Geachte heer Noppe

Naar aanleiding van uw vragen betreffende de extra energiemiddelen, kunnen we u het
vo[gende meede[en.

Het lokaal bestuur ontving 97.603,30 EUR extra vanuit het energiefonds. Dit gaan we gebruiken
om de afrekeningen ten laste te nemen.

Daarnaast voorzien we ook in een aantal preventieve maatregelen oa. E begeleidingen,
energiejagers, ondersteunen in de goedkoopste leverancier, inzet van energiescans,
woonmeters, informatiesessies organiseren rond energiethema's, ontzorgen van eigenaars zodat
ze de werken uitvoeren die nodig zijn om energiewinst te creëren in hun huurwoning,
noodkopers ondersteunen, energietips,.... JaarLijks organiseren we ook een
sensibiliseringscampagne in de maand november. Het is de bedoel.ing om de komende jaren dit
Langer te laten [open..Een nog uit te werken actie is de inzet van Home Energy Advisor (HEA)

binnen de begel.eidingen.

Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben

Hoogachtend
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