OCMW ZUIENKERKE
Beste inwoner
In onze eerste bijlage van 2016 geven we informatie over de minimale levering
van aardgas, waarop mensen na een sociaal onderzoek door de sociale dienst
van OCMW Zuienkerke eventueel recht kunnen bekomen.
Ook in het nieuwe jaar verleent de federale regering onder specifieke voorwaarden
terug een tussenkomst in de kosten voor huisbrandolie, verwarmingspetroleum
en bulkpropaangas. Graag leggen we uit wie hiervoor in aanmerking komt
en op welke manier je deze verwarmingstoelage via onze sociale dienst kan
aanvragen.
Op 1 januari gingen diverse wijzigingen in voege. We zetten enkele belangrijke
veranderingen op een rijtje.
De inwoners van onze gemeente informeren over de OCMW-dienstverlening
is een prioritaire beleidsdoelstelling in ons meerjarenplan 2014-2019. Met de
publicatie van deze katern in het PoldermagaZIEN realiseren we een belangrijk
actiepunt. Ook het actueel houden van onze website kadert hierin en daarom
heeft webmaster Baudewyn Meersseman de OCMW-site onlangs in een nieuw
kleedje gestopt. Het derde actiepunt hebben we eind vorig jaar verwezenlijkt
met de publicatie van een nieuwe gezamenlijke Wegwijzer van de gemeente
en het OCMW. Maar bij het drukken speelde het zetduiveltje ons parten. De
informatie over onze poetsdames werd per ongeluk niet mee opgenomen.
Omdat zij onmisbaar zijn in onze dienstverlening, willen we dit graag rechtzetten
en hen hier voorstellen.

Micheline Debrabandere

Anne Meiresonne

Marijke Perquy

Tot slot wens ik je in naam van de raadsleden en onze voltallige personeelsploeg
van harte een gezond en gelukkig 2016.
Met vriendelijke groeten
Noël Delaere
Voorzitter OCMW Zuienkerke
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Minimale levering via aardgasbudgetmeter
van 01/12/2015 tot en met 29/02/2016
Personen die in de winterperiode onvoldoende geld hebben om hun budgetmeter
voor aardgas op te laden om zich te kunnen verwarmen, kunnen bij het OCMW een
aanvraag doen om een minimale hoeveelheid aardgas ter beschikking te krijgen.
Als uit het sociaal onderzoek van de sociale dienst van het OCMW blijkt dat U
behoeftig bent, kan men beslissen om in de winterperiode een bepaald bedrag op
uw budgetmeterkaart voor aardgas op te laden.
Afhankelijk van uw financiële situatie kan het OCMW het toegekende bedrag van u
geheel of gedeeltelijk terugvorderen.
Waar en wanneer aanvragen?
U kan een aanvraag indienen bij de sociale dienst van het OCMW Zuienkerke.
Bij uw aanvraag brengt u volgende documenten mee: identiteitskaart,
budgetmeterkaart aardgas, bewijs van uw huidig gezinsinkomen (rekeninguittreksel,
recente loonfiche, ….) en uw (vaste) uitgaven (huur,…).
Meer informatie kan u verkrijgen bij de sociale dienst van het OCMW Zuienkerke,
Kerkstraat 17, 8377 Zuienkerke, tel. 050/42.79.98

Verwarmingstoelage 2016 in het kader
van het Sociaal Stookoliefonds
Op 1 januari 2016 is een nieuwe verwarmingsperiode in het kader van het Sociaal
Stookoliefonds begonnen.
Het jaarlijks belastbaar bruto-inkomen van het huishouden mag het bedrag van
17303,80 EUR verhoogd met 3203,40 EUR per persoon ten laste dus niet overschrijden.
Het bedrag om als persoon ten laste worden beschouwd wordt wel geïndexeerd. Het
netto-inkomen dient lager te zijn dan 3120EUR,de gezinsbijslag en het onderhoudsgeld
voor kinderen niet meegeteld.
Bij het begin van iedere verwarmingsperiode wordt tevens nagegaan of de
prijsdrempels die de toelage per liter bepalen dienen te worden aangepast. Deze
berekening gebeurt op basis van de gemiddelde maximumprijzen van de laatste
vijf jaar.
Als U aan volgende voorwaarden voldoet, kan u een aanvraag bij het OCMW doen
voor de verwarmingstoelage.
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1. U behoort tot één van de volgende categorieën:
Categorie 1: u heeft recht op een verhoogde tegemoetkoming van de ziekte- en
invaliditeitsuitkering.
Categorie 2: de gezinnen met een laag inkomen (zie bedragen tekst hierboven).
Categorie 3: de personen met schuldenoverlast
U geniet: een collectieve schuldenregeling of een schuldbemiddeling
en bovendien heeft het OCMW vastgesteld dat uw verwarmingsfactuur
niet kan betalen.
2. U verwarmt uw woning met een van de volgende brandstoffen:
Huisbrandolie, verwarmingspetroleum en bulkpropaangas.
3.Hoeveel bedraagt de toelage?
Het bedrag van de toelage is afhankelijk van de prijs op uw factuur en de toelage
schommelt tussen de 14 cent en 20 cent per liter.
De toelage is beperkt tot 1500 liter en per gezin.
4.Waar en wanneer aanvragen?
U kan een aanvraag indienen bij de sociale dienst van het OCMW Zuienkerke.
De aanvraag moet binnen de 60 dagen gebeuren na levering van de brandstof.
Bij uw aanvraag brengt u volgende documenten mee: identiteitskaart, factuur +
bestelbon, klevertje mutualiteit en een bewijs van het gezinsinkomen (het meeste
recente aanslagbiljet en bankuittreksel met recente storting van loon of pensioen,….).
Meer informatie kan u verkrijgen bij de sociale dienst van het OCMW Zuienkerke,
Kerkstraat 17, 8377 Zuienkerke, tel. 050/42.79.98

Wat is er veranderd vanaf 1 januari 2016?
Het nieuwe jaar brengt heel wat veranderingen met zich mee. We doen voor u enkele
wijzigingen uit de doeken.
WERK
• Er komt een nieuw getuigschrift van arbeidsongeschiktheid. Dat is het formulier
dat uw arts invult voor het ziekenfonds als u door medische redenen niet kan
werken. De arts moet voortaan de waarschijnlijke einddatum opgeven. U moet
zelf ook info invullen over uw huidige beroep. "Zo kan de adviserende geneesheer
van uw ziekenfonds uw situatie beter inschatten", wordt als motivering hiervoor
meegegeven.
• De opzeggingsvergoeding van een ontslagen werknemer wordt vanaf nu berekend
op basis van de opzeggingstermijn verminderd met vier weken, of de werknemer
nu wel of niet aanvaardt om outplacementbegeleiding te volgen.
• Controle en sanctionering van werkzoekenden is niet langer een taak van RVA,
maar van VDAB.
• Het tarief van de sociale bijdragen van de zelfstandigen daalt van 22 naar 20,5
procent.
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GELDZAKEN
• Europese banken zijn verplicht om financiële informatie over buitenlandse klanten
door te geven aan de fiscale overheid. De Belgische fiscus krijgt dus automatisch
een overzicht van alle rekeningen van Belgen in het buitenland.
HORECA
• Horecazaken met een omzet uit voeding boven 25.000 euro moeten werken met
een geregistreerd kassasysteem, of kortweg 'witte kassa'. Die moet zwart geld en
dus ook btw-fraude in de sector tegengaan.
MOBILITEIT
• Dieselwagen fors duurder. De belasting op inverkeerstelling (BIV) wordt opgetrokken.
De stijging is het grootst voor de meest vervuilende wagens, want de taks houdt
rekening met de uitstoot van CO2, fijn stof en stikstof. Wie nog een vervuilende
dieselwagen koopt - nieuw of tweedehands - betaalt volgens berekeningen van
Touring tot ruim 450 euro meer.
• Eigenaars van een hybride auto of een model op aardgas betalen tot 2020
helemaal geen verkeersbelasting. Bestuurders van een elektrische auto evenmin,
én zij kunnen rekenen op een premie tot 5.000 euro - die evenwel beperkt is in de
tijd.
• Treinreizigers met een beperkte mobiliteit kunnen in 18 grotere stations tot drie uur
op voorhand assistentie aanvragen om op of van een trein te stappen. Voor alle
andere stations moet je wél nog een dag op voorhand assistentie aanvragen.
(meer info op belgianrail.be).
WONEN
• In alle huurwoningen die meer dan 70 jaar oud zijn moeten verhuurders voortaan
rookmelders plaatsen.
• Het verlaagd btw-tarief van 6% is alleen nog van toepassing voor woningen van
minstens 10 jaar oud.
• De huurprijzen van contracten die in januari worden aangepast aan de index,
mogen met 1,82% stijgen.
PENSIOEN
• De minimumleeftijd om met vervroegd pensioen te gaan, stijgt naar 60 jaar (indien
u een carrière van minstens 42 jaar heeft).
• Pensioenen die vanaf 2011 zijn ingegaan, worden verhoogd door het gebruik van
de welvaartsenveloppe.
ENERGIE
• De distributienettarieven voor stroom stijgen met 12 euro. Niemand krijgt nog gratis
elektriciteit. Dat maakt de rekening nog eens 80 euro duurder.
• De distributienettarieven voor aardgas dalen met 20 euro.
• Electrabel heet Engie Electrabel.
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