
Activiteit 39: De “PGSE”-middelen bundelen om binnen de 
GAS te voorzien in een gespecialiseerde betrekking - Arlon 
 

 
Gemeente: Arlon Gewest: Wallonië Fiche nr.: 39 

Algemene context van het OCMW: 

Gewest: Wallonië 

Medewerkers voor “energie”: één 4/5-tijdse persoon voor alle OCMW’s. 

Financiële middelen voor de “energiepreventie”:  

• De betrekking van coördinator van het plan inzake energiepreventie wordt 
gefinancierd met de toelagen die het Waals Gewest toekent in het kader van de 
« PGSE »-projectoproep. 

Belangrijkste preventieve activiteit:  

• De OCMW's van Aarlen, Habay, La Roche, Libin, Martelange en Saint Léger 
hebben samen beslist hun middelen te bundelen om de GAS (« Groupe d'Action 
Surendettement ») op te dragen gezamenlijk en met gespecialiseerd personeel 
van de Vereniging (Hoofdstuk XII, wet van 8 juli 1976) hun Plans d’Action de 
Prévention (de vroegere Plans de Guidance Sociale Energétique) uit te voeren: 

1. Collectieve infosessies gewijd aan REG 
2. Individuele follow-up: analyse van het individueel of collectief verbruik (in 

collectieve woonblokken wordt het individueel verbruik van gelijkaardige 
bewoners onderling vergeleken), advies in verband met 
energiebesparende handelingen, advies omtrent de keuze van 
uitrustingen, op zoek gaan naar instrumenten die het mogelijk maken te 
investeren in optimale energieprestaties van de woning, de private en de 
openbare verhuurders oproepen om de kwaliteit van de woningen te 
verbeteren, bijstand verlenen bij het oplossen van geschillen met de 
leveranciers, de goede werking van de installaties controleren met 
professionelen. 

Methode voor de preventieve activiteiten: de OCMW's die zich hebben verenigd, 
gelasten de GAS de leiding te nemen over de preventieacties ten aanzien van gezinnen 
die het moeilijk hebben hun energieleverancier of de huurlasten in een sociale woonblok 
te betalen. 

Geplande activiteiten: Het zou te overwegen zijn om de tuteurs énergie te sharen. Dit zal 
evenwel niet gebeuren, indien de OCMW’s niet meer in aanmerking komen voor deze 
betrekkingen. Geen enkel OCMW dat deel uitmaakt van de Vereniging, beschikt vandaag 
over een tuteur énergie, maar indien de mogelijkheid daartoe zich voordoet, zou men 
kunnen beschikken over bijkomende middelen om doortastender en uitvoeriger op te 
treden. 
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Beschrijving van het project:  

Voorzien in een gespecialiseerde betrekking op het vlak van preventie door de 
toelagen voor het Plan de Guidance Sociale Energétique van het Waals Gewest te 
bundelen.  

 

Gebruikte methode voor het project: De deelnemende OCMW's brengen hun middelen 
bijeen en belasten de « Groupe d'Action Surendettement » (GAS) van Martelange met de uitvoering 
van hun preventiemaatregelen in verband met energieverbruik. De « GAS » beschikt over een 
gespecialiseerde medewerker die, geval per geval en op verzoek van de maatschappelijk werkers van 
de verschillende OCMW's, het verbruik analyseert en zoekt naar de verklaring voor het overmatig 
verbruik. Hij stelt een actieplan op, verstrekt heel wat advies en tracht structurele oplossingen aan te 
reiken voor wat er schort aan het gebouw of de uitrustingen. Voor de handelingen die de GAS met 
betrekking tot een bepaald dossier uitvoert, legt zij rekenschap af aan het OCMW dat om deze 
handelingen verzocht heeft, ter verantwoording van de ontvangen gelden en voor het valideren van 
de resultaten. 
 

Detailvragen: 

Doelpubliek: Gezinnen die problemen hebben met hun energielevering of -verbruik in de 
entiteiten Aarlen, Habay, La Roche, Libin, Martelange en Saint Léger 

Financiering en/of menselijke middelen: 66 000 € voor het huidige Plan de Guidance 
Sociale Energétique (PGSE). 

Type actie: Begeleiding / Coördinatie 

Specificiteit van het project: Door deze samenvoeging van de middelen kan ieder OCMW 
beschikken over een gespecialiseerde dienst, die zich specifiek inlaat met 
preventiemaatregelen, terwijl de maatschappelijk werkers die verbonden zijn aan de 
OCMW's, zich bezighouden met de curatieve maatregelen.  

 

Sterkten van het project: Door de GAS een dergelijk takenpakket toe te wijzen, rijst tevens de 
mogelijkheid de toelage van het WG aan te wenden om te voorzien in een gespecialiseerde 
betrekking (nog vóór de « tuteurs énergie » hun opwachting maken) en kunnen de kleine OCMW's, 
die met hun toelage geen uitgebreide dienstverlening kunnen aanbieden, intensief een beroep doen 
op de ondersteuning van de GAS, het geen zonder deze vereniging ondenkbaar geweest zou zijn.    
 

Zwakten van het project: aangezien de Waalse toelage beperkt is in de tijd en de kans 
bestaat dat zij niet verlengd wordt, is het moeilijk deze betrekking een bestendig karakter te 
geven, hetgeen nadelig is met het oog op de nuttige aanwending van de opgedane ervaring. 
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Reproduceerbaarheid: interessant, vooral als een groot OCMW ermee instemt zijn middelen 
samen te brengen met andere, kleinere OCMW's. Het kan dan een beroep doen op de 
dienstverlening die overeenstemt met de omvang van zijn inbreng en voordeel halen uit de 
aanwezigheid van een operator die zich specialiseert in preventieve ingrepen en niet hoeft te 
schipperen tussen preventieve en curatieve maatregelen. 

Opmerkingen: dankzij dit instrument kan men, met de steun en het akkoord van het Waals 
Gewest, beschikken over nieuwe human resources, en dat in het kader van een instrument dat niet 
voorzag in de toekenning van bijkomend personeel.  

Conclusie: Het bijzondere aan deze ervaring is dat het voorziet in een gespecialiseerde betrekking 
die gedeeld wordt door de leden van de vereniging, terwijl andere verenigingen « vallende onder 
Hoofdstuk XII » eerder hun instrumenten bundelen en hun human resources intern houden.  
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