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Zomersparen via budgetmeter aardgas
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Reglement

Goedgekeurd bij besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 2014-06-23
Bekendgemaakt op de gemeentelijke website www.liedekerke.be op2014-07-03
Artikel 1 — Financiën.
Het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn
maakt gebruik van de subsidies van de CREG voor de
actie ‘Zomersparen via de budgetmeter van aardgas’.
Artikel 2 — Principe.
Het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn
geeft aan personen met een budgetmeter voor
aardgas, de kans om tijdens de periode van 1 mei tot
en met 30 september deel te nemen aan de actie
‘Zomersparen via de budgetmeter aardgas’, teneinde
een financiële reserve aan te leggen voor de
financiering van het hogere energieverbruik in de
winter.
Artikel 3 — Tussenkomst.
Het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn
voegt op het einde van de periode van de actie een
energietoelage toe aan het gespaarde bedrag die gelijk
is aan 50% van het totaal van alle opladingen die de
deelnemer heeft uitgevoerd tussen 1 mei en 30
september via de budgetmeter voor aardgas.
Deze energietoelage is beperkt tot maximum 200,00
euro per deelnemer.
Artikel 4 — Voorwaarden.
Om in aanmerking te komen voor het zomersparen
moet de aanvrager:
 wonen op het grondgebied van de gemeente;
 beschikken over een budgetmeter voor aardgas;
 financiële problemen hebben met energiekosten en
in aanmerking komen voor een CREG-subsidie;
 meewerken aan een sociaal en financieel onderzoek
door het openbaar centrum voor maatschappelijk
welzijn;
 akkoord gaan met het laten uitvoeren van een
gratis energiescan;
 zich akkoord verklaren met de bepalingen van dit
reglement.
Artikel 5 — Werkwijze.
De personen die wensen deel te nemen aan de actie en
aan de voorwaarden voldoen, kunnen zich inschrijven
in het Sociaal Huis.
De deelnemers ontvangen een klantenkaart op hun
naam. Bij elke oplading die de deelnemer uitvoert
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tijdens de periode van 1 mei tot en met 30 september
zal de onthaalbediende van het Sociaal Huis het bedrag
van de oplading noteren en afstempelen op de
klantenkaart. De onthaalbediend registreert in een
bijzonder register alle uitgevoerde opladingen van de
deelnemers.
Na verloop van de spaarperiode gebeurt de berekening
van de individuele energietoelagen aan de hand van
een lijst van alle opladingen. Deze lijst wordt
aangeleverd door de distributienetbeheerder.
Artikel 6 — Toekenning.
Het bijzonder comité voor de sociale dienst bekrachtigt
de verworven energietoelagen en geeft toelating tot
uitbetaling.
De uitbetaling gebeurt onder de vorm van een extra
krediet dat voor de helft in december en voor de
overige
helft
in
januari
rechtstreeks
op
de
budgetmeterkaart van de deelnemer komt.
Artikel 7 — Bijzonder comité.
Het bijzonder comité voor de sociale dienst beslist over
alles wat niet voorzien is in dit reglement.
Het bijzonder comité kan in uitzonderlijke situaties
afwijkingen op de bepalingen van dit reglement
toestaan.
Het bijzonder comité motiveert deze beslissingen.
Artikel 8 — Overgangsbepaling.
Voor het jaar 2014 wordt als spaarperiode in
aanmerking genomen de periode van 1 juni tot en met
31 oktober.
Artikel 9 — Bekendmaking.
Dit reglement zal worden bekendgemaakt op de
gemeentelijke website met vermelding van de datum
van goedkeuring en de datum van bekendmaking. De
bekendmaking en de datum van bekendmaking zullen
genoteerd worden in het bijzonder register.
Het reglement treedt in werking de vijfde dag na de
bekendmaking.

