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1. “Geraardsbergen meer dan ooit sociale stad” – Tussentijdse balans van twee 

jaar OCMW-beleid. 
 

Geraardsbergen voert een vernieuwend sociaal beleid. Dat staat haaks op de afbouw 
van de OCMW’s die in Vlaanderen volop aan de gang is. ‘Het geld dat we aan nieuwe 

initiatieven besteden, versterkt het sociaal beleid in de breedte en de diepte’, oordeelt 
OCMW-voorzitter David Larmuseau bij de voorstelling van zijn tussentijdse balans 
van zijn beleid in de jaren 2013-2014. ‘Van een sterk sociaal beleid wordt immers 

iedereen beter. Ik ben fier dat Geraardsbergen meer dan ooit een sociale stad wordt.’ 
 

De Vlaamse regering keurde op 16 januari een nota goed van de minister van 
Binnenlands Bestuur, Liesbeth Homans. Die voorziet in de integratie van de OCMW’s 
in de gemeentebesturen vanaf 2019. Als gevolg daarvan is de berichtgeving over de 

OCMW’s vooral negatief. Wegens financiële redenen stoten velen nu al hun 
zorgvoorzieningen af naar de private sector of schroeven hun sociale dienstverlening 

terug.  



Tot 2019 trekt Geraardsbergen 3,5 miljoen euro meer uit voor zijn sociaal 
beleid. Hoe doet u dat? Want overal verkeren de OCMW’s in financiële 

moeilijkheden.  
‘Naast het optimaliseren van de inkomsten en de subsidiestromen, hebben we 

vooreerst werk gemaakt van een beter bestuur. De ondersteunende diensten van de 
stad en het OCMW zijn gefuseerd en is er eenheid van leiding. Die aanpak levert een 
win-win situatie op: voor de stad, het OCMW en voor de burger. Want daardoor 

verhogen de efficiëntie en de kwaliteit, vereenvoudigt de dienstverlening en wordt 
kostenbesparend gewerkt. Het geld dat vrijkomt, zetten we in voor een sociaal beleid 

dat de behoeften aan de basis aanpakt. Ik durf dan ook zeggen dat Geraardsbergen 
de voorbije twee jaar meer dan ooit een sociale stad is geworden.’ 
 

U heeft vele nieuwe initiatieven opgestart. Wat is de bedoeling? 
‘Die versterken één na één het sociaal beleid in de breedte en in de diepte. Enkele 

voorbeelden. Wegens de vergrijzing en het beperkt aanbod van residentiële zorg, 
moedigen we aan dat onze bejaarden zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Dat kan 
alleen dankzij de dagelijkse ondersteuning van de mantelzorgers: de partners, 

familieleden of buren. Deze laatsten krijgen van het OCMW nu een mantelzorgpremie 
van €25 per maand. Er werden tot dusver 650 aanvragen goedgekeurd. En met de 

nieuwe dienst Net-werkt worden bijkomend tien OCMW-cliënten te werk gesteld bij 
het netjes houden van de deelgemeenten.’  

 
U verkondigt dat het OCMW er is voor iedereen. Maar is dat er niet in de 
eerste plaats voor mensen in nood? 

‘We willen de hele bevolking bereiken om drempelverlagend te werken. Ons doel is 
het doorbreken van de stigmatisering, want de meesten zetten de stap naar het 

OCMW alleen wanneer het water aan de lippen staat. Opnieuw enkele voorbeelden. 
De strijd tegen de kinderarmoede, die in het stadscentrum veertig procent bedraagt, 
is voor ons prioritair. Het Huis van het Kind, dat onlangs is erkend door Kind en Gezin, 

richt dan ook specifieke acties in voor de kinderen die worden geboren in 
kansarmoede. Maar wel staat de werking open voor alle kinderen van 

Geraardsbergen. Hetzelfde gebeurt bij de geboorteondersteuning. Elke boreling krijgt 
een bon van 25 euro voor de aankoop van pampers. Maar kinderen uit kwetsbare 
gezinnen krijgen daarbovenop ondersteuning bij de aankoop van melk e.a.. En ook 

onze stookolieactie beoogt een korting op de energiefactuur: niet alleen van alle 
Geraardsbergenaars, maar vooral van de sociaal zwaksten die de grootste korting 

krijgen.’ 
 
Veel OCMW’s stoten hun diensten af naar de private sector. Maar u maakt 

de omgekeerde beweging. Waarom? 
‘We versterken de werking op de domeinen waar we de knowhow in huis hebben. Ik 

ben ervan overtuigd dat wat we zelf goed kunnen doen, we ook beter doen. Zo 
bijvoorbeeld de bereiding van de maaltijden. Sinds 2005 is die uitbesteed aan een 
cateraar, maar vanaf 2016 nemen we die opnieuw in eigen beheer. Daardoor zullen 

we niet alleen goedkoper werken, maar ook de kwaliteit kunnen verbeteren.’  
 

Staat die aanpak niet haaks op de grotere samenwerking met externe 
diensten? 
‘Dat is een schijnbare tegenstelling. Op de domeinen waar wij onvoldoende knowhow 

in huis hebben, werken we samen met externen, waaronder het CAW, Leerpunt en 
de Kringwinkel. Die aanpak laat ons toe de sociale noden directer aan te pakken. 



Schitterende voorbeelden zijn de centralisering van de voedselbedeling, die voorheen 
door vijf instanties gebeurde in Geraardsbergen, en de proactieve woonbegeleiding. 

In geen enkel van de 65 dossiers die werden ingeleid bij de vrederechter werd 
overgegaan tot de uit huis zetting.’ 

 
Welke zijn uw toekomstplannen? 
‘Het fundament voor een reeks nieuwe initiatieven is al gelegd. Als onderdeel van 

onze gecoördineerd aanpak van de kinderarmoede zal weldra een Spel-o-theek zijn 
deuren openen. En in samenwerking met de sociale huisvestingsmaatschappij 

Vlaamse Ardennen worden op de site van de voormalige Rijkswachtkazerne nieuwe 
serviceflats gebouwd. Er komt een Mobiel Sociaal Huis dat aan huis de vragen gaat 
beantwoordt over wonen, werk, pensioen enzovoort. Verder krijgt de opvang van 

psychisch kwetsbare personen meer aandacht en gaan we zien of er een voldoende 
draagvlak bestaat voor een Mindermobielencentrale.’ 

 
Minister Liesbeth Homans heeft beslist dat de OCMW’s in hun huidige vorm 
ophouden te bestaan. Wat gaat er gebeuren in Geraardsbergen? 

‘Die discussie moet gaan over de inhoud. De echte vraag is: willen we een enge of 
een brede maatschappelijke rol voor de openbare sector? Ik bepleit die brede 

maatschappelijke inbedding. We hebben een lange traditie en veel knowhow. Dankzij 
een sterk sociaal beleid geven we de mensen tegen een betaalbare prijs een 

kwalitatief goede dienstverlening. Bovendien laat die aanpak toe om sociale 
correcties door te voeren en noodsituaties op te vangen. Wanneer we de omgekeerde 
denkoefening maken, tekent zich echt een doemscenario af. In Brussel drijven private 

instellingen de ligdagprijs op waardoor die onbetaalbaar wordt voor velen. Het kan 
toch niet dat de OCMW’s private zorginstellingen gaat subsidiëren. 

 
 

Het volledige dossier Vernieuwend OCMW-beleid 2013-2014 – een tussentijdse 
balans. Geraardsbergen meer dan ooit een sociale stad, kunt u binnenkort 
lezen op de website www.davidlarmuseau.com. 

 

 

 

2. “Vleugel van Denderoord gerenoveerd” – OCMW blijft kwalitatief hoogstaande 

zorg aanbieden” 

 

In het woonzorgcentrum Denderoord werd op 27 maart een gerenoveerde vleugel 

ingehuldigd. ‘Het is onze prioriteit om blijvend kwalitatief hoogstaande zorg aan te 

bieden’, maakt OCMW-voorzitter David Larmuseau zich sterk.  

 
Gebouw tip top in orde 

Een topprioriteit in het Meerjarenplan 2014-2019 is de aanpak van de vergrijzing. 

‘Wij willen blijvend een kwalitatief hoogstaande zorg aanbieden’, onderstreept 

OCMW-voorzitter David Larmuseau. ‘Wegens de grote nood aan residentiële zorg, 

zoals ook blijkt uit de wachtlijsten, is de afbouw van het aantal van in Denderoord 

geen optie’, zegt de OCMW-voorzitter. ‘Wel integendeel. We doen er alles aan om 

deze infrastructuur tip top in orde te houden.’ 

 

http://www.davidlarmuseau.com/


Recentelijk werd een afdeling op de tweede verdieping gerenoveerd. ‘Die renovatie 

is niet enkele een verbetering van de kwaliteit. Ze was ook noodzakelijk was om te 

blijven voldoen aan de normen van de Vlaamse overheid’. Door het verlagen van de 

ramen hebben de bewoners een beter zicht op de prachtige omgeving. Zeven kamers 

kregen een aangepast sanitair, de vloeren werden vernieuwd en de muren geverfd 

en behangen.’ 

 

Investeringen verhogen kwaliteit 

Deze renovatie betekent het startschot van een aantal noodzakelijke investeringen. 

In het kader van de brandbeveiliging worden extra branddeuren in de kelder 

geplaatst en zullen de buitendeuren bij brandalarm automatisch opengaan. En in 

functie van een verbetering van de toegankelijkheid komt aan de ingang een 

automatische schuifdeur met camerabeveiliging. 

‘Een belangrijke vernieuwing die op til staat, is de in gebruik name van een mobiel 

zorgdossier’, vervolgt voorzitter Larmuseau. ‘We voorzien WIFI in heel het gebouw. 

Ons personeel gaat met het zorgdossier op laptops aan het bed van de bewoners. 

Verder komt er de modernisering van de lift, gaan we hoog-laag comfortbedden,  

zetels en bijkomend tuinmeubilair aankopen en worden ten slotte dak- en 

schilderwerken uitgevoerd.’ 

 

 
David Larmuseau en raadslid Karla Bronselaer op bezoek aan de gerenoveerde 

vleugel van het Denderoord op 27 maart 2015 

 

 

 

 



3. “Geraardsbergen heeft nood aan een sterk sociaal beleid” – CD&V pleit 

voor brede maatschappelijke rol voor openbare sector sector.  
 

De Vlaamse regering gaat vanaf 2019 de OCMW’s integreren binnen de diensten van 

de stad. ‘Niet de verpakking, maar de inhoud telt’, zegt CD&V-voorzitter Rudy 
Frederic. ‘CD&V pleit voor een brede maatschappelijke rol voor de openbare sector 
omdat we op die manier en sterk sociaal beleid kunnen voeren. En daaraan heeft 

Geraardsbergen een grote nood om de armoede echt aan te pakken.’  
 

Op voorstel van minister van Binnenlands Bestuur, Liesbeth Homans, heeft de 
Vlaamse regering een conceptnota goedgekeurd. Die voorziet na de 
gemeenteraadsverkiezingen van 2018 in de integratie van de OCMW’s in de 

gemeentebesturen. 
 

‘Die beslissing betekent een trendbreuk’, weet CD&V-voorzitter Rudy Frederic. ‘De 
huidige manier van werken, waarbij de stad en het OCMW aparte entiteiten vormen, 
houdt dus definitief op te bestaan. Er komen in 2019 dus geen OCMW-raden meer.’ 

‘De echt discussie moet niet over de verpakking gaan, maar wel over de inhoud,’ zegt 
CD&V-voorzitter Frederic. ‘De hamvraag is: wat willen we? Ofwel een zeer beperkte 

maatschappelijke rol voor de openbare sector, waarbij zoveel mogelijk diensten 
worden afgestoten naar de privésector? Ofwel een brede maatschappelijke rol?’ 
 

De CD&V-voorzitter pleit onomwonden voor die brede maatschappelijke inbedding. 
Waarom? ‘In de eerste plaats heeft  de openbare sector een lange traditie en een 

grote knowhow om woonzorgcentra, een kinderdagverblijf, een 
dagverzorgingcentrum,  serviceflats, een wijkcentrum, enzovoort … te beheren. Het 
voortzetten van die werking is nodig om een sterk sociaal beleid te voeren. Want op 

die manier krijgt niet alleen een groot aantal mensen – van jong tot oud – tegen een 
betaalbare prijs een kwalitatief goede dienstverlening. Bovendien laat die aanpak ons 

ook toe om sociale correcties door te voeren en mensen in noodsituaties op te 
vangen. Al die voorzieningen zijn dan ook hefbomen voor een sterk sociaal beleid. 
De voorwaarde is evenwel dat die goed worden beheerd. Maar op dat punt werd 

onder het beleid van OCMW-voorzitter David Larmuseau grote stappen vooruit gezet.’ 
 

Namens CD&V-Geraardsbergen onderstreept voorzitter Frederic met klem: ‘mede 
gelet op de bijzondere sociale context van de regio, moet het Geraardsbergese 
stadsbestuur ook in de toekomst een brede en actief sturende maatschappelijke rol 

opnemen. Want van een sterk sociaal beleid wordt elke Geraardsbergenaar beter.’  
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die manier krijgt niet alleen een groot aantal mensen – van jong tot oud – tegen een 
betaalbare prijs een kwalitatief goede dienstverlening. Bovendien laat die aanpak ons 

ook toe om sociale correcties door te voeren en mensen in noodsituaties op te 
vangen. Al die voorzieningen zijn dan ook hefbomen voor een sterk sociaal beleid. 
De voorwaarde is evenwel dat die goed worden beheerd. Maar op dat punt werd 

onder het beleid van OCMW-voorzitter David Larmuseau grote stappen vooruit gezet.’ 
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Rudy Frederic, CD&V-voorzitter 
 

 

 

4. “Pamperbon  van € 25 voor iedere boreling” – Melk voor kinderen uit 

kwetsbare gezinnen.  

 
Op 3 maart vond een bijeenkomst plaats voor de ouders van de baby’s die werden 
geboren in de tweede helft van 2014. Iedereen kreeg een aankoopbon van € 25 voor 

pampers. ‘Daarnaast komt er in het kader van de strijd tegen de kinderarmoede een 
bijkomende ondersteuning bij de aankoop van melk voor kinderen uit kwetsbare 

gezinnen”, zegt OCMW-voorzitter David Larmuseau. 
 
 

Pamperbon voor iedere’ baby 
Het OCMW van Geraardsbergen kent vanaf 2014 een geboorteondersteuning toe. Elk 

nieuw geboren kind krijgt een aankoopbon ter waarde van € 25. Die kan worden 
besteed voor de aankoop van pampers in de deelnemende winkels in 
Geraardsbergen. Alle soorten van pampers komen in aanmerking en de winkeliers 

kunnen deze bons inruilen voor geld. 



 De bedeling van die bons gebeurde op de halfjaarlijkse infosessie voor de gezinnen 
die werd georganiseerd in samenwerking met Kind en Gezin. Bij die gelegenheid  

kreeg iedereen ook een brochure met praktische informatie.  
 

Bijkomende steun bij aankoop melk 
Daarnaast schakelt het OCMW-bestuur de geboorteondersteuning ook in bij de actie 
‘gezinsondersteuning in het eerste jaar’, die is ingeschreven in het project tegen de 

Kinderarmoede. In overleg met Kind en Gezin werd geopteerd om de ouders van de 
kinderen met een verhoogd risico op kinderarmoede een bijkomende ondersteuning 

te geven bij de aankoop van babymelk. Een sociaal onderzoek waarborgt dat die ook 
terecht komt bij de doelgroep.  

  

 
 

___________________________________________________________________ 
 

5. “OCMW zet 80 vrijwilligers in de bloemetjes – “Ik weet niet goed hoe sommige 

diensten zouden functioneren zonder onze vrijwilligers”. 

 
Op 3 maart, de Dag van de Vrijwilliger, vond een dankfeest plaats voor de 80 

vrijwilligers van het OCMW. ‘Ik weet niet goed hoe sommige diensten zouden 
functioneren zonder onze vrijwilligers’, loofde voorzitter David Larmuseau hun inzet.  

 
Grote meerwaarde 
In het OCMW van Geraardsbergen zijn tachtig vrijwilligers actief in de 

woonzorgcentra Denderoord en De Populier, het dienstencentrum van De Maretak, 
het wijkcentrum De Poort, het archief enzovoort. ‘Neem de vrijwilligers weg, en ik 

denk dat vooral de kwaliteit van onze werking er sterk op achteruit zou gaan’, zei 
voorzitter David Larmuseau op het jaarlijkse dankfeest ter gelegenheid van de Dag 
van de Vrijwilliger. ‘En ik weet niet goed hoe sommige diensten zouden functioneren 

zonder jullie. Dit illustreert het belang van wat jullie doen: taken met zin en inhoud. 
Die activiteiten geven mee zin aan jullie leven, maar ook voor ons, het OCMW, houden 

ze een grote meerwaarde in. In economische termen spreken we over een ‘win-win’-
situatie. We hebben daar allebei baat bij. En dat maakt het vrijwilligerswerk dat jullie 
doen zo mooi en zo waardevol.’  

 
Vrijwilligerswerk ‘pur sang’ 

Voor het vrijwilligerswerk in het OCMW krijgen de medewerkers geen financiële 
vergoeding. ‘En zo hoort het eigenlijk ook’, zei Larmuseau. ‘Dit raakt ook de kern van 
het echte vrijwilligerswerk. Want eenmaal er geld aan te pas komt, is de ziel weg. 



Gratis vrijwilligerswerk is ook altijd de aanpak geweest van het OCMW. En zo willen 
we dat in de toekomst ook houden.’ 

 
Na het ontbijt gingen de vrijwilligers met de bus op uitstap naar Lessen waar hen 

een lunch werd aangeboden. In  de namiddag vond een bezoek plaats aan het 
wondermooie Hopital Notre Dame de la Rose te Lessen.  
 

 

 
 

Groepsfoto aan het oud-hospitaal te Lessen in het bijzijn van coordinator van de 

vrijwilligerswerking Lena Moulart (midden foto). 

 

 

6. “Eetfestijn David Larmuseau op 10 & 11 april 2015 in Zaal die Crone te 

Idegem, Idegemplein.  

 

 
Iedereen van harte welkom! 



 

 

E-mail: david_larmuseau@hotmail.com  

Telefoon secretariaat: 0472/488 209  

Web: http://www.davidlarmuseau.com  

www.facebook.com/david.larmuseau 
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