
  

 

 
Maandelijkse nieuwsbrief David Larmuseau – augustus 2016 

INHOUD 

1. Beleid kinderarmoede wordt geëvalueerd en bijgestuurd -  ‘Woonbeleid is de 
achillespees’.  

2. Stijging aantal leefloners helft lager dan in Vlaanderen – ‘Activeringsbeleid heeft 
blijvend succes’.   

3. Sneukeltoer en Opendeurdag op 4 september 2016 – Zorgaanbod in Hunnegem 
uitgebreid. 

_______________________________________________________________________________________________________ 

David Larmuseau geeft zijn persoonlijke kijk op de gebeurtenissen van de voorbije week in zijn blog 
Tiebreak. 
 
Hierbij gevoegd vindt u de blogberichten van de maand augustus. 
 
Nr. 21: Topsport. Heel het land, zeg maar heel de wereld is dezer dagen in de ban van de Olympische 
Spelen.   
Nr. 22: BIZAR. Ik heb het geluk gehad om de BIZAR route te mogen doen.  
De Tiebreaks kan u lezen op mijn website www.davidlarmuseau.com/homepage. 
 

 
1. Beleid kinderarmoede wordt geëvalueerd en bijgestuurd – ‘Woonbeleid is 

de achillepees’.  
 
Ondanks een sterk sociaal beleid, blijft de kinderamoede stijgen. Een studie van Kind en Gezin toont aan dat 
het woonbeleid de achillespees is, want Geraardsbergen blijft een aantrekkingspool voor armen. ‘Een 
Rondetafelconferentie zal het OCMW-beleid evalueren en bijsturen waar nodig’, zegt voorzitter David 
Larmuseau. ‘En er zullen nog dit jaar bijkomende budgetten ter beschikking worden gesteld.’  
 
 

http://www.davidlarmuseau.com/homepage


Paradox 
Geraardsbergen wordt geconfronteerd met een paradox of een schijnbare tegenstelling.  
Aan de ene kant is er nog voorheen zo’n sterk sociaal beleid gevoerd, waarbij de strijd tegen de kinderarmoede al drie 
jaar de absolute topprioriteit is. Aan de andere kant tonen de cijfers van de jongste studie van Kind en Gezin aan dat de 
cijfers van de kinderarmoede blijven stijgen.  
Hoe komt dat? Een analyse van de cijfers leert dat Geraardsbergen een aantrekkingspool blijft voor armen uit de 
streek. Dat armoede, armoede aantrekt, is een harde wet in het samenleving. Die ontwikkeling wordt mede in de hand 
gewerkt door het grote aanbod oude arbeiderswoningen. Dat is een erfenis van de industriestad die Geraardsbergen in 
het verleden is geweest. 
 
Conformiteitsattest 
De gemeenteraad heeft in maart van dit jaar beslist dat elke huurwoning moet beschikken over een conformiteitsattest 
door de Dienst Wonen. Dit betekent dat minimaal aan de eisen van de Vlaamse wooncode moet worden voldaan.  
In toepassing daarvan heeft de OCMW-raad beslist om vanaf 1 januari 2017 de toekenning van OCMW-
huurwaarborgen voor kansarmen te koppelen aan de aflevering van zo’n conformiteitsattest. Geen attest betekent 
geen huurwaarborg. Dat betekent dat in de toekomst alleen nog woningen van een goede kwaliteit zullen kunnen 
worden verhuurd.  
‘Het bestuur heeft dus de passende maatregel genomen’, onderstreept David Larmuseau, ‘maar de uitvoering vergt 
enige tijd.’ 
 
Rondetafelconferentie 
Het OCMW-bestuur had eerder al beslist om een Rondetafelconferentie over kinderarmoede in te richten. Wat staat op 
het programma?  
‘We gaan een evaluatie maken van ons beleid van de afgelopen jaren en dat bijsturen waar nodig. De 
Rondetafelconferentie, die zich richt naar alle professionele organisaties waarmee wij samenwerken, zal de knopen 
doorhakken. En het OCMW zal nog dit jaar bijkomende budgetten ter beschikking stellen.’  
 
 

2. Stijging aantal leefloners helft lager dan in Vlaanderen - ‘Activeringsbeleid 
heeft blijvend succes’.  

 

De stijging van het aantal leefloners in Geraardsbergen ligt de helft lager dan het Vlaamse gemiddelde. ‘Ons 
intensief activeringsbeleid blijft vruchten afwerpen’, zegt OCMW-voorzitter David Larmuseau tevreden.  

 
Mensen die zonder inkomen vallen, kunnen altijd terecht bij het OCMW. Daar krijgen zij een leefloon.  
 
Geraardsbergen haaks op algemene trend 
Het aantal leefloners is de voorbije jaren fors gestegen. In 2015 bedroeg de toename 13,2 procent in België en 9,8 
procent in Vlaanderen.  
De meeste steden van Oost-Vlaanderen worden met een forse stijging geconfronteerd: Dendermonde (+ 18,60%) ; 
Denderleeuw (+ 12,76 %) ; Wetteren (+ 12,35%) en Oudenaarde (+ 10,60%). Haaks op die algemene trend is het aantal 
leefloners in Geraardsbergen slechts met 5,89 % gestegen. ‘En wanneer we de voorbije twee jaar in ogenschouw 
nemen, bedraagt die stijging slechts 4,29 %’, zegt David Larmuseau. ‘Dat is een zeer goed resultaat.’ 
 
Succes van activering 
Hoe komt dat? ‘Sinds jaren zet het OCMW van Geraardsbergen zwaar in om de mensen die een leefloon krijgen te 
bemiddelen naar een job’ legt de OCMW-voorzitter uit. ‘Ons opvangnet is geen hangmat. Zowat driehonderd personen 
volgen een van de elf trajecten die wij hebben uitgestippeld. Zo begeleidt de cel Tewerkstelling permanent meer dan 
zestig leefloners die zijn tewerkgesteld als Artikel 60.’ 
De voorbije jaren werden de inspanningen om mensen te begeleiden naar werk nog verder opgevoerd. Een voorbeeld 



is de nieuwe dienst Net-werkt die onder de leiding van een ervaren werkvloerbegeleider instaat voor het verhogen van 
de netheid in de deelgemeenten.  
 
Tien procent stijging verwacht 
De federale dienst Maatschappelijke Integratie verwacht in 2016 een verdere stijging van het aantal leefloners met tien 
procent. ‘De perspectieven ogen inderdaad weinig gunstig’, weet ook Larmuseau. ‘Maar de cijfers bewijzen eens te 
meer dat wij goed bezig zijn. Omdat ons beleid het probleem bij de wortel aanpakt, gaan wij verder op de ingeslagen 
weg.’ 
 

 

3. Sneukeltoer en Opendeurdag op 4 september 2016 – ‘Zorgaanbod in 
Hunnegem uitgebreid.’  

 
‘De sociale functie van de beschermde zorgsite Hunnegem is uitgebreid’, zegt David Larmuseau van 
Zorggroep Eclips. Op zondag 4 september vinden een opendeurdag en de 15de Sneukeltoer plaats.  
 
Sociale functie uitgebreid 
‘De sociale rol van de site Hunnegem is verder uitgebreid’, legt Larmuseau, algemeen directeur van Zorggroep Eclips 
uit. ‘Vooreerst herbergen de gebouwen een aantal diensten van onze zorggroep. Dat zijn de thuisverplegingsdienst 
Hunnegem en het dagverzorgingscentrum Hunnegem. Daarnaast zijn er drie externe diensten in de lokalen gehuisvest: 
Leerpunt Zuid-Oost-Vlaanderen, de psychologenpraktijk De Tweesprong en een diëtiste. 
 
Opendeurdag 
Zorggroep Eclips herdenkt de heroprichting van de priorij van Hunnegem met een opendeurdag op  september. De 
priorij werd 200 jaar geleden, na de sluiting tijdens de Franse Revolutie, in 1816 opnieuw als klooster in gebruik 
genomen. 
 
Deze site, waar de bakermat ligt van de stad Geraardsbergen, opent haar deuren voor het grote publiek.  Iedereen kan 
bij die gelegenheid een kijkje nemen. Er is een muziekoptreden en de 15de Sneukeltoer heeft er haar start- en 
aankomstplaats. 
 
Sneukeltoer 
De vrije start van de Sneukeltoer tussen Geraardsbergen en Ninove is voorzien tussen 13.30 en 15.00 uur.  
De deelnemers kunnen vertrekken vanuit Geraardsbergen voor ofwel een wandeltocht van 8 kilometer of een 
fietstocht van 36 km.  
 
Er is een tweede startplaats in Oase aan het Kerkplein 28 in Ninove (aan de abdijkerk). Daar vertrekt enkel een 
uitgestippelde fietstocht van 36 kilometer.  
 

PRAKTISCH  
Opendeurdag en 15de Sneukeltoer – Gasthuisstraat 100 Geraardsbergen. 
Naar aanleiding van de viering van 200 jaar heroprichting van Hunnegem vindt naast een opendeurdag de 15de 
Sneukeltoer plaats in samenwerking met  Pasar, Femma Goeferdinge, Gezinsbond Smeerebbe-Vloerzegem en ACV.  
Info:  E-mail david_larmuseau@hotmail.com; gwenda.cornelis@sint-vincentius-vzw.be 
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(zie mijn website www.davidlarmuseau.com voor affiche en meer) 

 
Bovenstaande info vindt u ook terug op mijn website www.davidlarmuseau.com. 
Bijkomende vragen en opmerkingen zijn steeds welkom. 
 
Veel leesplezier!  

David Larmuseau 

 

E-mail: david_larmuseau@hotmail.com  

Telefoon : 0486/544 285  

Web: http://www.davidlarmuseau.com  

www.facebook.com/david.larmuseau 

Uitschrijven + (Naam invullen) 
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