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Aankondiging eetfestijn 
David Larmuseau, OCMW-voorzitter, Schepen van Sociale Zaken en Welzijn 

nodigt u uit op zijn jaarlijks eetfestijn op vrijdag 10 april 2015 van 17u30 

tot 21u30 en op zaterdag 11 april 2015 van 11u30 tot 14u30 en van 17u00 

tot 21u30. Waar? Zaal Die Crone te Idegem. Menu?  

- Gebakken beenhesp met Provençaalse saus, rauwe groenten en 

frietjes 

- Kippenfilet “fine champagne” met fruit en frietjes 

- Zalm op Normandische wijze met garnalen, mosseltjes en frietjes 

Prijs: 14 euro volwassenen en 7 euro voor kinderen (-12 j). 

Kaarten te bekomen op: david_larmuseau@hotmail.com en/of op gsmnr. 

0472/488 209. Iedereen van harte welkom!   
 

 

Nieuwjaarstoespraak 
3,5 miljoen euro voor betere sociale dienstverlening 

Dames en heren 

De traditie wil dat we elkaar bij het begin van het nieuwe jaar veel voorspoed 

en geluk wensen. En ‘bovenal een goede gezondheid’ voegen we daaraan 

toe. Dat laatste is inderdaad het belangrijkste. Want alles wat we doen, kan 

niet behoorlijk gebeuren wanneer we ziek zijn, ons niet goed in ons vel voelen 

of kampen met een burn out waarover onlangs alarmerende cijfer werden 

gepubliceerd. 

De voorbije weken werden nog meer onrustwekkende cijfers gepubliceerd, 

zoals over de toenemende armoede in ons land. Maar die werden overspoeld 

door het feestgedruis, de jaaroverzichten en het kerstvoetbal. De mensen 

van onze sociale dienst die elke dag voeling hebben met wat aan de basis 

leeft, hebben die al lange tijd voelen aankomen.    

Ondanks de licht verbeterde economie gaat het helaas niet beter met de 

armoede in Vlaanderen. Dat stellen ook de onderzoekers van de Universiteit 

Antwerpen in het Armoederapport 2014 vast. Het leefloon ligt nog altijd ver 

onder de internationaal vastgestelde armoedegrens. De wachttijd voor een 

sociale woning zijn nog nooit zo lang geweest. Er staan nu meer dan 100.000 

kandidaat-huurders op de wachtlijst. Het aantal kinderen dat in een kansarm 

gezin wordt geboren is de voorbije drie jaar met een derde toegenomen. In 

het stadscentrum ligt dat cijfer boven veertig procent. En steeds meer 

mensen kloppen aan bij de voedselbank en bij armoedeverenigingen die 

gelukkig ook in Geraardsbergen actief zijn en die  prachtig werk doen. 

Wie dagelijks met het vraagstuk van de armoede is begaan, zal beamen dat 

de ‘onderbuik van onze samenleving’, daarmee bedoel ik de mensen die 

onder of net op de armoedegrens leven, de voorbije jaren alleen maar is 

gegroeid. Wat ik al herhaaldelijk heb vastgesteld is dat bij mensen vaak één 

tegenslag – ziekte, het verlies van het werk of een ongeluk – voldoende is 

om mensen in de armoede te duwen.   

En de hamvraag is natuurlijk: wat doe je daaraan als OCMW, wiens 

wezenlijke opdracht het is te zorgen voor deze zwakste groep in de 
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samenleving.  

Vorig jaar werd ons Meerjarenplan 2014-2019 goedgekeurd. En met de 

herziening die groen licht kreeg op de jongste OCMW-raad willen wij van 

Geraardsbergen veel meer dan voorheen van Geraardsbergen een sociale 

stad maken. Tot 2019 trekt het OCMW 3,5 miljoen euro uit voor de 

verbetering van de sociale dienstverlening. 

Wat staat er op het programma? Vanaf 2015 is in onze werking een hoofdrol 

weggelegd voor het Huis van het Kind dat nu officieel is erkend door Kind en 

Gezin. Die werking richt zich naar alle gezinnen, maar een bijzondere 

aandacht zal gaan naar de kinderen die opgroeien in armoede. In 2015 steekt 

een intensieve gezinsbegeleiding van wal en de opening van de Spel-o-theek 

is voorzien voor de eerste helft van het jaar. Verder zal een permanent 

overleg plaatsvinden met de scholen en de andere partners om de acties in 

de strijd tegen de kinderarmoede verder te optimaliseren. 

Ook in de aanpak van een ander maatschappelijk vraagstuk, met name de 

vergrijzing, neemt het OCMW het voortouw. Wegens het beperkte aanbod 

van de residentiële zorg bestaat er geen andere keuze dan dat de mensen 

langer thuis blijven wonen. En om dat aan te moedigen kent het OCMW een 

Mantelzorgpremie toe. Die kent met 600 aanvragen een groot succes. Ook 

de komende jaren wordt die premie toegekend. 

Daarnaast is de sociale aanpak ook voelbaar in de woonzorgcentra en de 

serviceflats van het OCMW. In 2014 maakten 167 residenten gebruik van de 

nieuwe regeling van de verlaagde huurwaarborg. En voortaan wordt iedereen 

die vijftig jaar in Geraardsbergen heeft gewoond, beschouwd als een inwoner 

van de stad, en betaalt een lagere dagprijs. Verder leidde de uitvoering van 

verbouwingswerken tot het behoud van het aantal bedden in het Denderoord 

en op de voormalige site van de Rijkswacht komen in samenwerking met de 

Sociale Huisvestingsmaatschappij ‘Vlaamse Ardennen’ nieuwe serviceflats tot 

stand. Wel zetten diverse regelgevingen een rem op de snelle 

verwezenlijking van dit project.  

Vanuit onze missie en visie willen wij de mensen die een beroep doen op het 

OCMW ook activeren. Onze Cel Tewerkstelling begeleidt nu al 53 leefloners 

die aan het werk zijn. Maar vanaf 1 januari wordt een versnelling hoger 

geschakeld met de oprichting van de dienst Net-werkt. Die naam dekt 

meerdere betekenissen: het gaat over netwerking waarbij jobs worden 

gecreëerd die in de eerste plaats tot doel hebben de netheid in de 

deelgemeenten te vergroten. We gaan in permanent overleg met de stad een 

eigen groendienst oprichten waarin tien personen met artikel 60 zullen 

worden tewerkgesteld onder de leiding van een ervaren werkvloerbegeleider. 

Onze doelstelling is het zo sterk mogelijk terugdringen van het aantal 

leefloners door hen effectief aan het werk te krijgen. 

Verder gaan we sociale acties die in het verleden succesvol waren, 

voortzetten. Dankzij de proactieve woonbegeleiding, waarbij het OCMW 

samenwerkt met het CAW, kon de uitzetting uit de woningen, bij de 

achterstand van de betaling van de huur, in 38 dossiers worden vermeden. 

En de begeleiding vanuit de Sociale Dienst en de uitvoering van waterscans 

voorkomen zoveel mogelijk het afsluiten van de waterleiding. Ook wordt de 



voedselbedeling aan de Geraardsbergse kansarmen op initiatief van het 

OCMW en in een coördinatie van het CAW voortgezet.  

Het uittrekken van meer middelen voor een sociaal beleid gaat hand in hand 

met meer inkomsten door het betere benutten van de bestaande 

subsidieregelingen en de stijging van de opbrengsten. Een voorbeeld is de 

grotere bezetting van het dagverzorgingscentrum Denderoever. Maar het 

belangrijkste element is de vermindering van de personeelskosten en de 

werkingskosten van het OCMW door de samensmelting van de 

ondersteunende diensten met de stad. Die aanpak leidt niet alleen tot meer 

efficiëntie, maar ook tot een structurele en permanente daling van die 

uitgaven. 

Dit is dames en heren ons ambitieus plan om van Geraardsbergen in 2015 

nog meer dan voorheen een sociale stad te maken. De plannen zijn er, de 

middelen zijn gereserveerd. Het is aan ons allen om met een groot hart voor 

de kansarmen dat alles ook in daden om te zetten. Het is mijn vaste 

overtuiging dat we dit – mits een goede gezondheid – ook waar kunnen 

maken. Het is vanuit die geest dat ik volgaarne met jullie het glas wil heffen 

op het nieuwe jaar. 

David Larmuseau 

OCMW-voorzitter en Schepen van Sociale Zaken en Welzijn 

1 januari 2015  

 
OCMW treedt toe tot Netwerk Geestelijke Gezondheidszorg 
‘Meer aandacht voor psychisch kwetsbare personen’ 

 

Het OCMW van Geraardsbergen treedt toe tot het netwerk Geestelijke 

Gezondheid Aalst-Dendermonde-Sint-Niklaas. “Dit is de eerste stap om meer 

aandacht te bestreden aan het verdoken maatschappelijke vraagstuk van 

psychisch kwetsbare personen”, zegt voorzitter David Larmuseau. “De noden 

zijn zeer groot, maar het aanbod inzake de hulpverlening is beperkt. En 

daarin willen we verandering brengen.” 

Geraardsbergen heeft een Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg in de 

Abdijstraat 2-4. “Dat levert uitstekend werk”, weet OCMW-voorzitter David 

Larmuseau. “Maar het aanbod inzake de hulpverlening is helaas beperkt. 

Psychische aandoeningen gaan soms vanzelf over, maar kunnen helaas ook 

lang aanslepen. Elk jaar worden 700.000 Vlamingen daarmee 

geconfronteerd. En één op vier Vlamingen krijgt daar in zijn of haar leven 

mee te maken. De geestelijke gezondheid belangt dan ook ieder van ons 

aan.” 

  

Hoe kan aan dat knelpunt worden verholpen? “Er werd in de regio Aalst-

Dendermonde-Sint-Niklaas een netwerk opgericht van organisaties die actief 

zijn in de nulde-, de eerste-, de tweede- en de derdelijns gezondheidszorg”, 

weet Larmuseau. “Dat heeft tot doel om voor alle patiënten die psychisch 

kwetsbaar zijn een kwaliteitsvolle en toegankelijke gezondheidszorg aan te 

bieden. Op die manier kunnen zij (opnieuw) volwaardig deel uitmaken van 

onze samenleving.” 

Maar in de praktijk wordt het zuiden van Oost-Vlaanderen, waaronder de 

regio Geraardsbergen, stiefmoederlijk behandeld. “En daarin willen we 

verandering brengen”, zegt de voorzitter. “De eerste stap is de toetreding 

van het OCMW tot dat netwerk. Nathalie Nechelput, het diensthoofd van het 

wijkcentrum De Poort zal de vergaderingen bijwonen. Verder wil het OCMW 

in de toekomst lokalen ter beschikking stellen zodat in Geraardsbergen meer 

aandacht aan de geestelijke gezondheidszorg kan worden besteed.”   



 

Het Huis van het Kind komt er 
Kind en Gezin geeft erkenning 

 

Het Huis van het Kind in Geraardsbergen is officieel erkend door Kind en 

Gezin. “Dit wordt onze hefboom in de strijd tegen de kinderarmoede”, zegt 

OCMW-voorzitter David Larmuseau. “Door alle krachten te bundelen kunnen 

we op de samenhangende manier gezinnen en kinderen in moeilijkheden 

ondersteunen. Een eerste concreet project is de Spel-o-theek die in maart 

2015 zijn deuren opent.   

In Geraardsbergen zetten vele organisaties, professionelen, vrijwilligers en 

burgers zich elke dag in voor gezinnen met kinderen die het moeilijk hebben. 

Dat cijfer ligt in de Oudenbergstad zeer hoog. In het stadscentrum wordt 

veertig procent van de kinderen in armoede geboren.  

“Het is dan ook geen toeval dat de strijd tegen de kinderarmoede de 

hoofdprioriteit is in het meerjarenplan 2014-19 van het OCMW”, verduidelijkt 

voorzitter David Larmuseau. “De hoeksteen voor een echte oplossing is het 

bundelen van iedereen die de gezinnen ondersteunt binnen het Huis van het 

Kind.” 

 

Het decreet dat werd goedgekeurd door het Vlaams parlement trad op 1 april 

2014 in werking. De OCMW-raad van Geraardsbergen diende op 16 juli een 

subsidieaanvraag in. Kind en Gezin erkent nu het Huis van het Kind, maar 

wegens de beperkte budgettaire middelen worden geen subsidies toegekend. 

“Toch gaan we dit project de komende jaren met eigen middelen 

verwezenlijken”, maakt de OCMW-voorzitter zich sterk. “Omdat dit zo 

belangrijk is voor de stad hebben we in de begroting de nodige middelen 

voorzien. Een eerste concreet project wordt de Spel-o-theek die in maart 

2015 zijn deuren opent. Het Huis van het Kind zal op termijn uitgroeien tot 

een plek waar alle kwetsbare kinderen, jongeren en gezinnen terechtkunnen 

voor een samenhangende ondersteuning bij het opvoeden en opgroeien.” 

  

Inwoner van de stad ‘na 50 jaar verblijf in Geraardsbergen 
OCMW-raad keurt nieuwe definitie goed voor woonzorgcentra 

 

Voor het verblijf in een woonzorgcentrum van het OCMW van 

Geraardsbergen bestaan vandaag twee tarieven. Wie niet in de stad woont, 

betaalt een hogere dagprijs. “Om een mogelijke discriminatie te  voorkomen 

wordt, iedereen die tijdens zijn leven vijftig jaar in Geraardsbergen heeft 

gewoond, beschouwd als een inwoner van de stad”, zegt OCMW-voorzitter 

David Larmuseau. 

 

 
     WZC De Populier                       WZC Denderoord 

 

Op het ogenblik van de opname  in het woonzorgcentrum De Populier of 

Denderoord wordt nagegaan of de bejaarde al dan niet een inwoner is van 

Geraardsbergen. En wie niet in de stad woont, betaalt een hoger tarief. 



“In sommige gevallen betalen bejaarden ten onrechte dat hogere tarief”, zegt 

OCMW-voorzitter David Larmuseau. “Dat geldt bijvoorbeeld voor iemand die 

hier is geboren en getogen, maar gaat inwonen bij een van zijn kinderen 

alvorens de stap te doen naar het woonzorgcentrum.”  

Om een mogelijke discriminatie uit de weg te ruimen heeft de OCMW-raad 

een nieuwe definitie goedgekeurd van het begrip ‘inwoner van 

Geraardsbergen‘.  

Wie vanaf 1 januari 2015 tijdens zijn leven minimaal vijftig jaar in 

Geraardsbergen heeft gewoond, wordt bij de opname in een 

woonzorgcentrum beschouwd als een inwoner van de stad en betaalt het 

gewone tarief. 

 

De nieuwe regeling vangt aan op 1 januari 2015 en geldt ook voor de 

bewoners die nu al in het woonzorgcentrum verblijven.  

 

Geraardsbergen wordt gezinsvriendelijke gemeente 
Premie van € 250 voor gezinsactiviteiten 

 

Geraardsbergse verenigingen kunnen voor de organisatie van 

gezinsvriendelijke activiteiten een premie aanvragen van € 250. De jongste 

gemeenteraad keurde een subsidiereglement goed. “Het is onze bedoeling 

om de organisatie van gezinsvriendelijke activiteiten te stimuleren”, zegt 

Schepen van Sociale Zaken en Welzijn David Larmuseau. “De Gezinsraad 

beoordeelt de aanvragen.” 

Geraardsbergen ondertekende vorig jaar het charter ‘Gezinsvriendelijke 

gemeente’. “Het is de ambitie van het bestuur om de komende jaren ook 

werk te maken van een gezinsvriendelijk beleid”, zegt OCMW-voorzitter en 

schepen van Sociale Zaken en Welzijn David Laermuseau. 

Een eerste belangrijke stap is de goedkeuring door de gemeenteraad op 4 

november van een Subsidiereglement voor de ondersteuning van 

gezinsvriendelijke activiteiten. 

“Wij willen initiatieven ondersteunen rond preventieve gezinswerking, de 

uitbouw van sociale en informele netwerken rond gezinnen en allerhande 

activiteiten, ook op het vlak van de ontspanning”, zegt Larmuseau. “De 

nadruk ligt op acties die betrekking hebben op de duurzaamheid, het 

gezondheidsaspect en de ondersteuning van gezinnen. Er wordt voorzien in 

een premie van € 250 per activiteit. Wel kunnen verenigingen nooit meer 

dan drie aanvragen indienen per jaar en is de combinatie met een andere 

subsidie van de stad uitgesloten.” 

De aanvragen moeten minsten drie maanden op voorhand worden ingediend. 

Wel kunnen voor de activiteiten tot 4 februari 2015 de aanvragen nog tot 1 

december worden ingediend. De beoordeling van de aanvragen gebeurt door 

de Gezinsraad, waarna het College van burgemeester en schepenen de 

subsidie toekent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRAKTISCH 
Het subsidiereglement en het aanvraagformulier kunt u bekomen op de 
Dienst Samenleving van de Stad Geraardsbergen, Weverijstraat 20, 

telefoonnr. 054/43.45.14 en e-mail: samenleving@geraardsbergen.be 
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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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