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1. Stad en OCMW slaan handen in elkaar  

 

‘’Kleuterparticipatie en ouderbetrokkenheid in onderwijs moeten hoger’  
 
Kinderen uit kansarme gezinnen kampen al met een achterstand wanneer ze naar het eerste leerjaar gaan. 
‘Zij missen basisvaardigheden door hun geringe deelname aan het kleuteronderwijs’, vertelt OCMW-
voorzitter David Larmuseau. ‘Om alle kinderen gelijke onderwijskansen te bieden, lanceren we een 
projectoproep’, vult schepen van onderwijs Fernand Van Trimpont aan. ‘De Geraardsbergse scholen krijgen 
extra geld voor het opzetten van acties die de kleuterparticipatie stimuleert.’ 
 
Vandaag kampen veel kinderen uit kansarme gezinnen al met een achterstand wanneer ze naar het eerste 
leerjaar gaan.  
 
Geringe deelname kleuteronderwijs 
‘Een hoofdreden is hun geringe deelname aan het kleuteronderwijs’, zegt OCMW-voorzitter David 
Larmuseau. ‘Want precies deze kinderen gebruiken te weinig de pedagogische stimulansen waaraan ze zo’n 



grote nood hebben. We stellen vast dat de meesten, nog voor ze schoolplichtig zijn, heel wat 
basisvaardigheden en inzichten ontberen. Omdat onderzoek aantoont dat een intensieve begeleiding binnen 
het gestructureerde kader van de school zeer positieve effecten heeft op de ontwikkeling van de sociaal 
zwakke kinderen, worden daarvoor extra middelen vrijgemaakt.’ 
 
Ouders betrekken en de taal beheersen 
‘Het OCMW en de stad slaan de handen in elkaar’, vult schepen van onderwijs Fernand Van Trimpont aan.  
‘De scholen die bijkomende inspanningen doen om leerlingen in kansarmoede beter te ondersteunen, te 
werken aan taalstimulering of  die inzetten op ouderbetrokkenheid, krijgen een financiële ondersteuning. 
Want het versterken van de band tussen de thuissituatie van kinderen en de school is immers de hefboom 
om te komen tot gelijke onderwijskansen voor iedereen. Die aanpak motiveert niet alleen de kinderen, maar 
verhoogt ook de ondersteuning van de ouders. Vooral een goede kennis van het Nederlands is essentieel.’ 
 
Aanvraag voor 9 november 
Elke Geraardsbergse school kan tot 9 november een aanvraag indienen bij het Huis van het Kind.  
‘De scholen kan eigen accenten leggen’, besluiten Larmuseau en Van Trimpont. ‘De directies en leerkrachten 
zijn de experten op dat punt. Het is onze taak om het maatwerk te ondersteunen dat zij vanuit hun 
creativiteit, visie, en maatschappelijke opdracht ontwikkelen.’ 
 
Praktisch 
Voor deze projectoproep werd een subsidiereglement uitwerkt. Er is een budget van € 10.000 uitgetrokken. 
De scholen krijgen maximaal € 2.000. De aanvragen moeten voor 9 november worden ingediend bij het Huis 
van het Kind (e-mail huisvanhetkind@ocmwgeraardsbergen.be). 
 

 

 
Foto: Ocmw-voorzitter David Larmuseau en Schepen van Onderwijs Fernand Van Trimpont 
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2. Twee nieuwe doorgangswoningen OCMW Geraardsbergen 

 

‘Tijdelijke huisvesting in noodgevallen’  
 
‘Het OCMW neemt twee nieuwe doorgangshuizen in gebruik’, zegt OCMW-voorzitter David Larmuseau. 
‘Daardoor verhoogde dat aantal naar negen. Die staan voor alle Geraardsbergenaren in noodgevallen ter 
beschikking voor een tijdelijke opvang. Aan deze dienstverlening bestaat een grote nood.’ 
 
De grote brand in de Papiermolenstraat van 17 juni staat nog in het geheugen van velen gegrift. Twee 
getroffen gezinnen kregen onmiddellijk onderdak in een doorgangswoning van het OCMW.  
 
Opvang in noodgevallen 
Het OCMW heeft bijkomend twee doorgangswoningen in gebruik genomen. Daardoor verhoogde dat aantal 
naar negen. ‘Die staan ter beschikking van de inwoners van de stad voor een tijdelijke herhuisvesting’, legt 
OCMW-voorzitter David Larmuseau uit.  
 
Wel komen alleen noodgevallen in aanmerking waarbij de bewoners zelf geen schuld treft bij het feit dat ze 
dakloos zijn. Voorbeelden zijn brand, waterschade of ernstige woonschade waarbij er reëel gevaar dreigt. 
Ook bij familiaal geweld kan een van de partners in een doorgangswoning terecht.  
 
Tijdelijke oplossing 
‘Dit is een directe maatschappelijke dienstverlening aan de bevolking’, vervolgt Larmuseau. Het Sociaal 
Comité van het OCMW staat in voor de toewijzing. De bewoners mogen vier maanden in een 
doorgangswoning blijven. En die termijn kan eenmalig met nogmaals vier maanden worden verlengd. 
Ondertussen wordt gezocht naar een duurzame en definitieve oplossing. De bewoners van een 
doorgangswoning worden ook ingeschreven voor een huurwoning via het Sociaal Verhuurkantoor. 
De bewoners betalen maandelijks een vergoeding in verhouding tot de gezinssamenstelling. ‘Dit is geen 
huurgeld’, benadrukt Larmuseau. ‘Bij de doorgangswoningen staat de dienstverlening centraal en die valt 
buiten de huurwetgeving.’ 
 
Voorbeeldfunctie 
‘Het OCMW vervult een voorbeeldfunctie’ onderstreept Larmuseau. ‘Dit project bewijst elke dag zijn nut en 
de vraag is groter dan het aanbod.’ 
 

 

 



3. Preventieve woonbegeleiding wordt verlengd wegens groot succes  

 

‘Uit huiszetting wordt voorkomen’ 
 

CAW Zuid-Oost-Vlaanderen organiseert in samenwerking met het OCMW van Geraardsbergen een 
proactieve woonbegeleiding. “Met blijvend succes”, zegt OCMW-voorzitter David Larmuseau. ‘In 
Geraardsbergen werden in het voorbije anderhalf jaar 58 dossiers behandeld. En in de overgrote 
meerderheid werd een uit huiszetting voorkomen. Daarom wordt dit project verlengd.’ 
 
Complexe oorzaken 
Een aantal bewoners van woningen kampen met een huurachterstal. De oorzaken zijn een 
schuldenproblematiek, een verlaagd inkomen en uitzonderlijke extra uitgaven. Soms is de huurprijs te hoog  
in verhouding tot het inkomen en zijn er geschillen over onderhoudswerken.  
Dat alles hangt bij veel huurders samen met een verslavingsproblematiek, relatieproblemen, detentie en 
andere psychosociale  moeilijkheden. Velen zijn alleenstaand en leven van een vervangingsinkomen: een 
werkloosheidsuitkering, invaliditeit of een leefloon.  
 
Preventieve aanpak  
Wanneer de huurachterstal oploopt tot meer dan drie maanden, worden de betrokkenen voor de 
vrederechter gedaagd. Normaal volgt een uit huiszetting, maar die wordt in de meeste gevallen voorkomen.  
Want op het ogenblik dat een aanvraag binnenkomt bij de vrederechter wordt de dienst ‘preventieve 
woonbegeleiding’ van het Centrum voor Algemeen Welzijnswerk, het CAW Zuid-Oost-Vlaanderen, 
ingeschakeld. Nog voor de huurder twee of drie weken later op de zitting verschijnt, wordt bemiddeld om de 
uit huiszetting te voorkomen en de bijbehorende extra kosten te vermijden. 
 
58 dossiers 
In de regio Geraardsbergen-Brakel-Zwalm werden tussen 1 januari 2014 en 31 juli 2015 68 dossiers 
ingediend, waarvan 58 uit Geraardsbergen. ‘Dankzij de extra middelen van de Vlaamse overheid konden in de 
periode van mei tot en met juli dertien extra dossiers worden behandeld’, weet OCMW-voorzitter David 
Larmuseau. 
Bij 61 van de 68 dossiers kon de huurder worden bereikt en werd actie ondernomen.  
 
Aanklampende aanpak loont 
De laagdrempelige en intensieve begeleiding omvatte zowel het vergezellen van de huurder naar de zitting 
op het vredegerecht, als hulp bij de aanvraag van budgetbeheer of de inschakeling van een pro deo advocaat.  
‘Een aanklampende aanpak was noodzakelijk om tot goede resultaten te komen’, weet de OCMW-voorzitter. 
Veel tijd en energie ging naar het motiveren van de mensen om naar de zitting te komen en de hulp bij het 
uitoefenen van het recht op verdediging. De kwetsbare huurders kregen informatie over hun rechten en 
plichten en ook een erkenning van hun probleem. 
 
‘De resultaten zijn zeer positief’, beklemtoont Larmuseau. ‘Veel kwetsbare huurders verdedigden zich op de 
zitting en in de meeste gevallen werd de huurachterstand vereffend. In het merendeel van de gevallen werd 
de effectieve uit huiszetting voorkomen. En wanneer die effectief plaatsvond, werd een alternatief gevonden 
via het Sociaal Verhuur Kantoor.’ 
 
 



Project verlengd 
‘Het OCMW-bestuur heeft als van de goede resultaten dan ook beslist om dit project te verlengen’, besluit 
Larmuseau.  
 
       

4. Uitstekende financiële resultaten OCMW-Geraardsbergen 

 

‘Sterk sociaal beleid gegarandeerd’ 

‘Het OCMW van Geraardsbergen zette in 2014 een uitstekend financieel resultaat neer’, zegt voorzitter 
David Larmuseau trots. De inkomsten werden geoptimaliseerd en de personeels- en werkingskosten 
daalden. ‘We realiseerden een structurele besparing van 1,2 miljoen euro. En dat zonder te raken aan de 
sociale dienstverlening voor de burger, of de prijzen te verhogen. Dat resultaat laat ons toe om ook de 
komende jaren een sterk sociaal beleid te garanderen.’  
 
David Larmuseau blikt tevreden terug op zijn eerste tweede werkjaren als OCMW-voorzitter. ‘Er werd 
ontzettend hard gewerkt. En ik moet iedereen bedanken die zijn steentje heeft bijgedragen aan de 
uitstekende financiële resultaten die we hebben geboekt.’  

1,2 miljoen structureel bespaard 
Er werd structureel 1,2 miljoen euro bespaard. Naast de optimalisering van de inkomsten daalden de 
personeelskosten en de werkingskosten. Zo werden de personeelsdienst, de communicatie, het management 
en de ICT gefuseerd met de stad. ‘Die aanpak leidde vooreerst tot een verhoging van de efficiëntie’, 
onderstreept Larmuseau. ‘En ze ging hand in hand met een effectieve, structurele en permanente daling van 
de kosten.’ 

 

Financiën structureel in evenwicht 
In 2014 toont de exploitatierekening van het OCMW, of het verschil tussen de inkomsten en de uitgaven, een 
batig saldo van ruim een miljoen euro. Ook de andere financiële indicatoren evolueren gunstig.  
Zo bedraagt de autofinancieringsmarge 650.000 euro. Dat cijfer duidt het verschil aan tussen het 
exploitatiesaldo en de aflossingen van de leningen. ‘Dit betekent dat onze financiën structureel in evenwicht 
zijn’, verduidelijkt Larmuseau. 

 



Sociale dienstverlening versterkt 
‘Het was onze bezorgdheid dat die stringente aanpak geen weerslag zou hebben op de sociale 
dienstverlening aan de bevolking. En daarin zijn we zeker geslaagd’, onderstreept de OCMW-voorzitter. ‘Ook 
de tweede bekommernis – geen prijsverhogingen – werd bewaarheid.’ 
De voorbije jaren is het sociaal beleid aanzienlijk versterkt, onder andere door de inzet van extra 
ondersteuning bij de aanpak van de kinderarmoede, de uitbouw van het Huis van het Kind, de 
mantelzorgpremie, investeringen in de woonzorgcentra en de serviceflats, de preventieve woonbegeleiding 
en het inzetten op de activering van mensen met een leefloon.  

‘Daarnaast zitten nog nieuwe sociale projecten in de pijplijn’ besluit Larmuseau. ‘Het OCMW-bestuur wil door 
een goed beheer en nauwgezette opvolging van de financiën ook de komende jaren een sterk sociaal beleid 
garanderen.’ 

 

5. Sociale draaglast in Geraardsbergen stijgt 

 

‘We gaan dat tij keren’ 
 
‘De sociale draaglast in Geraardsbergen weegt zwaar’, zegt David Larmuseau. ‘En die is de voorbije jaren 
nog gestegen. Maar we doen er alles aan om dat tij te keren’, maakt de OCMW-voorzitter zich sterk.   
 
De sociale draaglast in Geraardsbergen weegt zwaar. Dat blijkt uit de Gemeentelijke Profielschets van de 
studiedienst van de Vlaamse overheid. De cijfers liggen fors hoger dan het Vlaamse gemiddelde.   
 
84 procent meer budgetmeters 
De cijfers met betrekking tot het aantal personen met een leefloon of met een equivalent leefloon bedragen 
7,5 procent per duizend inwoners in Vlaanderen en 11,5 procent in Geraardsbergen. Of een surplus van 53 
procent. Nog frappanter is het cijfer van het aantal gerechtigden op mantelzorg en thuiszorg. Dat bedraagt 
162,1 per duizend 65-plussers, tegenover 93,1 in Vlaanderen. Of een verhoging met 74 procent. 
Verontrustend is het grote aantal ingeschakelde budgetmeters. Voor elektriciteit is dat de helft meer dan in 
Vlaanderen en voor gas ligt dat cijfer zelfs 84 procent hoger. Het is dan ook weinig verwonderlijk dat het 
aantal personen met achterstand op de terugbetaling van hun leningen 27 hoger ligt. 
 
Neerwaartse trend  
Opvallend is dat die negatieve trend de voorbije jaren is versterkt. Waar het inkomen per inwoner in 2005 
nog boven het Vlaamse gemiddelde lag, was dat volgens het cijfer van 2011 al 367 euro lager. Het aantal 
geboorten in kansarme gezinnen lag in 2005 op het Vlaamse niveau van 6,5 procent. Sindsdien steeg dat 
spectaculair naar 15,8 procent of 41 procent meer dan in Vlaanderen.  
 
Het tij keren 
‘Die ontwikkeling is vooral het gevolg van het algemene factoren waarop je lokaal weinig vat hebt’, zegt David 
Larmuseau. ‘De voorbije jaren heeft het OCMW-bestuur al grote inspanningen geleverd om een sterk en een 
rechtvaardig sociaal beleid te voeren. We pakken de echte noden ook aan de basis aan. Maar om resultaten 
te boeken, moet je op de lange termijn werken. Daarom gaan we die inspanningen blijven leveren.  
 
 



 

De middelen zijn voorzien in het Meerjarenplan 2014-2019. En we gaan die ten volle inzetten. Ik ben er dan 
ook van overtuigd dat we dit tij zullen keren’, besluit de OCMW-voorzitter strijdvaardig.  
 

*** 
 
De nieuwsbrief voor de maand oktober en alle reeds opgemaakte nieuwsbrieven voor de jaren 2013, 2014 en 
2015 kan u ook nalezen op mijn website www.davidlarmuseau.com. 
 
 
Veel leesplezier!  

David Larmuseau 

 

 

E-mail: david_larmuseau@hotmail.com  

Telefoon : 0486/544 285  

Web: http://www.davidlarmuseau.com  

www.facebook.com/david.larmuseau 
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