
Activiteit 6 : KWIJTSCHELDEN-SCHULDEN  -Herzele 
 

Gemeente :Herzele Gewest : Vlaanderen Fiche nr. : 6 

Algemene context OCMW: 

Gewest: Vlaanderen 

Organisatie en aantal medewerkers voor energie: 
In het algemeen maatschappelijk werk wordt er gewerkt rond energie in het budgetbeheer, 
budgetbegeleiding en schuldbemiddeling. Er is een preventietaak voor de maatschappelijke 
werker.  
In het kader van de Projectwerking werd een woonwinkel  opgezet als een initiatief van het 
OCMW Herzele in samenwerking met het gemeentebestuur. Bewoners uit Herzele die een 
woning zoeken of hulp wensen bij de bouw of de verbouwing van een eigen woning, kunnen 
hiervoor in de woonwinkel terecht. Het woonkantoor is gevestigd in het OCMW-gebouw. 

Financiële middelen voor de preventie :  Een gedeelte van de werking van de woonwinkel 
werkt preventief. Hier werkt één voltijdse medewerker.Algemeen Maatschappelijk werk zit 
in de reguliere werking.  
De woonwinkel werd opgericht met SIF-gelden. 
Via het gemeentebestuur werden de schulden kwijtgespeeld. 

Belangrijkste preventieve activiteit:   
 Eigen initiatief OCMW: 

-  Algemeen Maatschappelijk werk zit in de reguliere werking.  
- Kwijtspelen schulden  
 Samenwerking met Stad/gemeenten: De woonwinkel 

Methode voor de preventieve activiteiten: De woonwinkel is een continue dienstverlening.  
Het kwijtschelden schulden is een eenmalige actie.  

Geplande activiteiten: - 

Beschrijving van het project:  

Het OCMW van Herzele schelde alle schulden van hun cliënten kwijt. Bovendien 
kregen leefloners en asielzoekers een eindejaarbonus. Deze actie werd mogelijk omdat 
de gemeente een bonus had dat ze in de armoedebestrijding wou investeren. Het gaat 
om 250 gezinnen die mogelijkheden hebben met het betalen van hun energie- of 
ziekenhuisfactuur, en die opnieuw met schone lei kunnen starten. 

 

Gebruikte methode voor het project: 
• Dit is een initiatief van het gemeentebestuur, op voordracht van het OCMW. 
• De sociale dienst selecteerd de gezinnen die in aanmerking komen voor vrijschelden schulden. 



Activiteit 6 : KWIJTSCHELDEN-SCHULDEN  -Herzele 
 

Gemeente :Herzele Gewest : Vlaanderen Fiche nr. : 6 

Detailvragen:  

Doelpubliek: OCMW cliënten met schulden. 

Financiering en/of menselijke middelen: Bonus van de gemeente dat in de 
armoedebestrijding wordt geïnvesteerd. Het is een eenmalige actie. 

Aantal betrokken gezinnen/personen: 250 cliënten met schulden. Hoeveel er zij met 
energieschulden iq in juli 2009 nog niet duidelijk (de dienst behandelde 50 dossiers in juli 
2009). 

Type actie: Kwijtschelden schulden. 

Specificiteit van het project: Op initiatief van het Gemeentebestuur schelde het OCMW alle 
schulden van haar cliënten kwijt. 

Sterkten  van het project : 
- Gezinnen met schulden worden schuldenvrij 
- Zeer geapprecieerde zichtbare actie  

Zwakten van het project : 
- Is een eenmalige actie 
- Dit soort van activiteiten werkt niet echt preventief zonder bijkomende begeleiding 
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