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Denktank ‘De Oriëntatietafel’. 
28 september 2017:  Huis van het Kind en Bijzondere Jeugdzorg 

Waar: Voormalige priorij Hunnegem, Gasthuisstraat 100, 9500 Geraardsbergen. 

Waarover gaat de Denktank ‘De Oriëntatietafel’? Bouwen aan een sociaal en een algemeen welzijn voor de 

inwoners van Geraardsbergen. Nadenken over het sociaal en algemeen welzijn voor de inwoners van 

Geraardsbergen. Dat is de missie van een nieuwe Denktank onder leiding van OCMW-voorzitter David 

Larmuseau. De naam verwijst naar de stenen tafel op de Oudenberg. Het doel is om met alle geïnteresseerden 

te zoeken naar nieuwe oriëntatie voor de komende generatie(s).  

Lees meer over Denktank ‘De Oriëntatietafel op mijn website www.davidlarmuseau.com. 

 

Tiebreak. 
David Larmuseau geeft zijn persoonlijke kijk op de gebeurtenissen van de voorbije weken in zijn blog  
Tiebreak.  Alle tiebreaks kan u vinden op de onderstaande link:  http://www.davidlarmuseau.com/tiebreak 
 

 

http://www.davidlarmuseau.com/
http://www.davidlarmuseau.com/tiebreak


1. Toepassing Rondetafelconferentie Kinderarmoede. 

Tussenkomst schoolkosten wordt uitgebreid.   

Met de goedkeuring van het Schoolkostenfonds en het Schoolkostenplan komt er voor alle 

Geraardsbergse scholen een kader voor de uitbreiding in de tussenkomst van de schoolkosten .  ‘Dit 

is de concretisering van een actie die werd gelanceerd op de Rondetafel Kinderarmoede’, zegt 

OCMW-voorzitter David Larmuseau.  

In november 2016 vond een Rondetafelconferentie plaats over de kinderarmoede in Geraardsbergen. Een 
van de zeven concrete acties die de Stuurgroep binnen het Huis van het Kind na afloop naar voren schoof, 
was de aanpak van de schoolkosten voor kinderen in armoede.  
 
Schoolkostenfonds 
Een werkgroep van experts heeft op basis van de sociaal-economische status van de kinderen, aan elke 
school van Geraardsbergen, een fonds van ruim 100.000 euro toegekend.  
‘Dat wordt door elke school autonoom beheerd en biedt de mogelijkheid om leerlingen te ondersteunen bij 
de schooluitgaven’, legt OCMW-voorzitter David Larmuseau uit. ‘Het project werd unaniem goedgekeurd op 
de OCMW-raad van 24 mei.’ 
 
Schoolkostenplan 
Voor de concrete invulling stelt iedere school een eigen Schoolkostenplan op. Zij worden daarbij extern 
begeleid door SOS Schulden op School. ‘Daarbij worden de schoolmedewerkers gesensibiliseerd en worden 
concrete maatregelen voorgesteld. ‘De praktische uitvoering vereist maatwerk’, onderstreept de OCMW-
voorzitter. ‘Wel voorzien we in mei 2018 een netwerkmoment. Daarbij kunnen de scholen hun bevindingen 
delen.’ 
 
Structurele maatregel 
Ook de Schepen van Onderwijs,  Fernand Van Trimpont, is zeer opgetogen. ‘Onze scholen spelen een 
belangrijke rol in de aanpak van kinderarmoede. Vele scholen doen reeds grote en kleine inspanningen om 
elk kind gelijke kansen te geven. Met dit project willen we hen verder ondersteunen in deze opdracht.  
Daar elke school specifiek is zal er op maat van elke school een ondersteuning uitgedokterd worden. We 
denken dat een globale aanpak en een combinatie van meerdere aandachtspunten samen het verschil 
maken, zowel voor het basis- en het secundair onderwijs, als voor de ouders. 
 
“We geloven erin dat door in te zetten op gelijke onderwijskansen de armoedecirkel kan doorbroken 
worden”, besluiten een gedreven OCMW-voorzitter en Schepen van Onderwijs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
OCMW-voorzitter David Larmuseau en Schepen Fernand Van Trimpont 

 

 

*** 

2. 400ste woning Sociaal Verhuurkantoor. 

Woonproject Kinneke Baba kent succes. 

Het Sociaal Verhuurkantoor nam de voorbije maanden in Geraardsbergen zeven gezinswoningen in 
beheer. Daardoor wordt in Zuid-Oost-Vlaanderen de kaap van 400 woningen overschreden. ‘De 
bewoners betalen minder huur en de woonkwaliteit verbetert’, zegt OCMW-voorzitter David 
Larmuseau. ‘Het woonproject Kinneke Baba van het OCMW kent dan ook succes.’ 

 
De schrijnende woonsituatie in Vlaanderen haalde vorige week het nieuws. Op de meeste plaatsen vind je 
geen huurappartement beneden de 700 euro. In Vlaanderen wachten 280.000 gezinnen op een  sociale 
woning. De 4.000 nieuwe sociale huurwoningen die in 2016 in gebruik werden genomen, zijn dan ook niet 
meer een druppel op een hete plaat. 
Ook in Geraardsbergen is die crisis in de woonsector voelbaar bij de armste gezinnen. Want in het 
stadscentrum worden bijna 1 op de 2 kinderen in armoede geboren. Veel gezinnen wonen in oude en kleine 
woningen van een slechte kwaliteit. 
 
Project Kinneke Baba 
Het OCMW pakt deze achillespees van het armoedevraagstuk aan met het woonproject Kinneke Baba. Dat is 
genoemd naar de Geraardsbergse kindreus. In samenwerking met het CAW, dat instaat voor de sociale 
begeleiding, en de Dienst Wonen van de stad wordt geprobeerd om zoveel mogelijk gezinswoningen over te 
dragen naar het Sociaal Verhuurkantoor. Die aanpak levert een win-win situatie op. De eigenaar is zeker van 
zijn huur gedurende negen jaar, terwijl de gezinnen een sociaal huurtarief betalen.  
Bovendien zorgt het Investeringsfonds Kinneke Baba van het OCMW er voor dat een eigenaar tot € 6.500 
subsidie kan krijgen voor de renovatie van zijn woning. 



‘De meerwaarde is enorm’, onderstreept OCMW-voorzitter David Larmuseau. ‘We weten dat de 
levenskwaliteit van de gezinnen in een kwalitatief goede woning veertig procent stijgt. De kinderen zijn 
minder vaak ziek, behalen betere studieresultaten en ook versterkt de sociale cohesie. Omdat de huurprijs 
fors lager ligt dan op de private woonmarkt, is er direct een grote positieve impact op het gezinsbudget.’ 
 
400ste woning Sociaal Verhuurkantoor 
De voorbije maanden werden in het kader van het project Kinneke Baba al zeven gezinswoningen 
overgedragen aan het Sociaal Verhuurkantoor (SVK) Zuid-Oost-Vlaanderen. Coördinator Jonas De Vlieger is 
bijzonder trots. ‘Dat is een gigantisch resultaat.’ De woning aan de Pelgrimsweg 2 is de vierhonderdste 
woning  die zijn organisatie in Zuid-Oost-Vlaanderen in beheer neemt.  
‘Wij hebben de eigenaars dan ook veel te bieden’, legt hij uit. ‘Die zijn gedurende minstens negen jaar zeker 
van hun inkomsten zonder enige administratieve rompslomp. Ze krijgen een belastingvoordeel en bij een 
nieuwbouw geldt een verlaagd BTW-tarief van twaalf procent. Verder wordt hun woning goed onderhouden.’  
 
Investeren in kwalitatief betere toekomst 
‘De positieve gevolgen van het project Kinneke Baba zullen pas op middellange termijn meetbaar zijn, besluit 
Larmuseau. ‘Met dit project investeren we in een kwalitatief betere samenleving. Daarvan zullen de 
Geraardsbergse gezinnen en hun kinderen de vruchten plukken.’ 
 

 

 
Foto, van links naar rechts: OCMW-voorzitter David Larmuseau,  

Femke Vandecasteele en Jonas De Vlieger van het Sociaal Verhuurkantoor Zuid-Oost-Vlaanderen. 

 
*** 

 
 



3. Toepassing Rondetafelconferentie Kinderarmoede. 

Kinderen in pleeggezinnen en Bijzondere Jeugdzorg krijgen 

Vrijetijdspas. 

De kinderen die verblijven in een pleeggezin of in een erkende residentiële voorziening Bijzondere 
Jeugdzorg hebben vanaf 1 september ook recht op een Vrijetijdspas. ‘Dat is een van de drie 
maatregelen die de OCMW-raad heeft goedgekeurd in toepassing van de Rondetafelconferentie 
Kinderarmoede’, zegt OCMW-voorzitter David Larmuseau.   

 
Verminderd tarief 
De Vrijetijdspas is een samenwerkingsverband van de stad, het OCMW, het Sociaal Huis, de Vlaamse  en 
federale overheid, plaatselijke verenigingen, de scholen en welzijnsorganisaties.  
Die biedt rechthebbenden op een leefloon van het OCMW, wie een verhoogde terugbetaling krijgt in het 
kader van de ziekteverzekering of wie in budgetbeheer of in collectieve schuldenregeling zit, de kans om 
tegen een sterk verminderd tarief deel te nemen aan activiteiten van vrije tijd, sport en cultuur.  
Er is voorzien in een basiskorting van 75 procent voor het inschrijvingsgeld aan de Kunstacademie, de 
activiteiten van het wijkcentrum De Poort, de sport- en cultuurkampen van de stad tijdens de vakanties, de 
jeugdactiviteiten en de tickets in het Cultuurcentrum De Abdij. Daarnaast geven veel verenigingen eveneens 
die korting op hun lidmaatschap en/of activiteiten. Ook de kosten voor de lagere school die vallen onder de 
maximumfactuur komen in aanmerking. 
 
1285 gebruikers 
‘De drempel ligt zeer laag’, zegt OCMW-voorzitter David Larmuseau. ‘Want de toekenning gebeurt zonder 
een bijkomende administratie of  een bijkomend sociaal onderzoek. En die aanpak ligt aan de basis van het 
grote succes.’  
Het aantal houders steeg het voorbije anderhalf jaar met een kwart: van 1.025 naar 1.285.  
 
Rondetafelconferentie Kinderarmoede 
In toepassing van de Rondetafelconferentie Kinderarmoede van november 2016 keurde de OCMW-raad drie 
wijzigingen goed. Vooreerst kunnen de 31 kinderen in pleeggezinnen en 22 kinderen in erkende 
voorzieningen van Bijzonder Jeugdzorg vanaf 1 september eveneens een Vrijetijdspas aanvragen. ‘De 
laagdrempelige deelname aan activiteiten in de sport, vrije tijd en cultuur geeft die jongeren een duwtje in de 
rug.’ 
Een tweede maatregel is de toepassing van grensbedragen in het kleuter- en lager onderwijs. Die moet 
kinderen die opgroeien in armoede toelaten om zoveel mogelijk deel te nemen aan het schoolgebeuren. Ten 
slotte komt er een tegemoetkoming bij de aankoop van startmateriaal dat nodig is voor het volgen van een 
cursus aan de kunstacademie. ‘Een korting op het inschrijvingsgeld is onvoldoende’, legt de OCMW-voorzitter 
uit. ‘Want sommigen hebben onvoldoende geld voor de aankoop van een balletpak en balletschoenen, 
tekengerief of partituren.  
 
Kleine stappen maken wereld van verschil 
De geraamde meeruitgave bedraagt € 10.000. ‘Voor dit en volgend jaar is dat bedrag gegarandeerd’, legt 
Larmuseau uit. ‘Dit lijken in de strijd tegen de kinderarmoede kleine maatregelen, maar een veelvoud van 
kleine stappen maakt op het terrein een wereld van verschil.’ 
 



 

PRAKTISCH 
Info over de Vrijetijdspas: Sociaal Huis, Kattestraat 27 in Geraardsbergen, www.sociaalhuisgeraardsbergen.be 
of het gratis telefoonnummer 0800 16 2 16. 

 
 

*** 
 

4. Geslaagde ‘Dag van de Mantelzorg’ 11 juni 2017  

Naar aanleiding van “De dag van de Mantelzorg” zorgde het OCMW van Geraardsbergen voor een gezellig 
samenzijn voor de mantelzorgers in jeugdcentrum De Spiraal. In zijn speech gaf OCMW-voorzitter David 
Larmuseau tips om het leven van de mantelzorger dragelijk te houden. 
  
De namiddag werd verder gezet met koffie en taart en een optreden van Los Carios met een ode aan Digno 
Garcia. De groep wist er snel de ambiance bij het aanwezige publiek in te brengen. 
  
Na het optreden werden de mantelzorgers nog getrakteerd op een glaasje en een hapje. 
 

 
(foto: JG: optreden Los Carios) 
 

 
*** 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sociaalhuisgeraardsbergen.be/


5. 9de Grote Prijs Zandbergen  op 30 juni 2017 

Zoals reeds eerder meegedeeld vindt op vrijdag 30 juni 2017  voor de 9de maal de Grote Prijs Zandbergen, 
plaats te Zandbergen. Start Café Denderhof, Zandbergenplein (aan de kerk). 
 
Iedereen van harte welkom! 
 
Alle info vindt u op onderstaande flyer. Trek alvast die loopschoenen aan! 
 

 
 
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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