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Dossier Vernieuwend OCMW-beleid 2013-2014  

 Een tussentijdse balans 

Geraardsbergen meer dan ooit 

een sociale stad 
 

De Vlaamse regering heeft op 16 januari 2015 de conceptnota goedgekeurd van 

minister van Binnenlands Bestuur, Liesbeth Homans. Die voorziet in de 

integratie van de OCMW’s in de gemeentebesturen vanaf 2019.  

Veel OCMW’s zijn nu al bezig met de afbouw van hun diensten. Maar in 

Geraardsbergen vindt de omgekeerde beweging plaats. Daar wordt vanaf januari 

2013 getimmerd aan een vernieuwend OCMW-beleid.  

 

Het beleid is gestoeld op een visie die zit verankerd in het Meerjarenplan 2014-2019.  

De drie topprioriteiten zijn: 

1° de gecoördineerde strijd tegen de kinderarmoede 

2° het anticiperen op de vergrijzing 

3° inzetten op het activeren van meer leefloners. 

Andere hoofddoelstellingen zijn 

° het verhogen van de transparantie in het zorg- en hulpverleningsaanbod 

° het versterken van netwerken van partners en cliënten 

° het aanbieden van een dienstverlening op maat op basis van de structurele participatie van 

de cliënten. 

Ten slotte gaan OCMW en stad hun interne organisatie beter op elkaar afstemmen met het 

oog op een meer klantgerichte dienstverlening. 

Dat laatste punt is het eerst verwezenlijkt. Daardoor komt geld vrij voor nieuwe initiatieven 

die het sociaal beleid in de breedte en in de diepte versterken. De andere hoekstenen van de 

werking zijn: ‘het OCMW is er voor iedereen’, ‘wat we zelf doen, doen we beter’ en ten slotte 

meer samenwerking met externe partners.  
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1. Meer geld voor nieuwe initiatieven versterkt het 

sociaal beleid in de breedte en in de diepte 

De trend in Vlaanderen is dat veel OCMW’s wegens financiële redenen hun 

zorgvoorzieningen afbouwen en ook hun sociale dienstverlening terugschroeven. 

In het OCMW van Geraardsbergen is geen enkele dienstverlening afgebouwd of afdeling 

gesloten. Meer zelfs. Tot 2019 wordt 3,5 miljoen euro meer uitgetrokken voor het voeren van 

een sterker sociaal beleid.  

Dan is mogelijk door het optimaliseren van de inkomsten en de subsidiestromen, maar 

bovenal door een optimalisering van het bestuur. De ondersteunende diensten van de stad en 

het OCMW zijn gefuseerd. Dat zijn de technische dienst, het personeel, de financiën, de 

communicatie, het management en de ICT. Bovendien is er eenheid van leiding. De 

stadssecretaris is ook OCMW-secretaris en er komt één financieel beheerder.  

Die aanpak levert een meervoudige win-win situatie op: niet alleen voor de stad en het 

OCMW, maar ook voor de burger. Want daardoor wordt efficiënter gewerkt, verhoogt de 

kwaliteit, vereenvoudigt de dienstverlening en wordt fiks op de kosten bespaard. 

Het vrijgekomen geld wordt ingezet voor een geïntegreerd sociaal beleid dat de behoeften aan 

de basis aanpakt. Het OCMW-bestuur ambieert om Geraardsbergen, nog sterker dan 

voorheen, te laten uitgroeien tot een sociale stad.  

In 2013 en 2014 werd een aantal nieuwe initiatieven genomen. 

 

VOORBEELD 1: mantelzorgpremie van €25 per maand zorgt ervoor dat 

bejaarden langer thuis wonen 

De bejaarden zo lang mogelijk thuis laten wonen. Dat is de belangrijkste uitdaging in de 

ouderenzorg. Het aantal bedden in de zorgvoorzieningen is immers te beperkt. Het aantal 

personen dat vandaag een tegemoetkoming krijgt van de zorgverzekering is het drievoudige 

van de opvangcapaciteit in Geraardsbergen. Bovendien stijgt de vraag naar residentiële zorg 

voortdurend.  

De roep naar een ondersteuning van de bejaarden klinkt steeds luider. Er zijn niet alleen de 

extra kosten voor de verwarming, de medicatie en de medische zorg. Ook wegen de aankoop 

van een rolstoel, speciale bedden en eventueel aanpassingswerken aan de woning zwaar door 

op het gezinsbudget. Bij chronisch zieken bedraagt dat kostenplaatje jaarlijks minstens € 

4.000. Subsidies en tegemoetkomingen dekken maar een deel van de kosten.  

De echte hoeksteen die de thuisopvang blijvend mogelijk maakt, is de mantelzorg. Velen 

kunnen onmogelijk langer thuis blijven zonder de dagelijkse ondersteuning van hun partner, 

familieleden of buren. Vanaf 1 januari 2014 geeft het OCMW een mantelzorgpremie van €25 

per maand. Het succes bewijst de grote nood. Tot dusver 650 werden aanvragen goedgekeurd. 
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De mantelzorgpremie lost niet alle moeilijkheden op, maar levert een wezenlijke bijdrage om 

de thuisopvang draagbaar te houden. 

 

VOORBEELD 2: project Net-werkt stelt bijkomend tien personen te werk 

in Artikel 60 

Voor wie zijn job verliest of zonder inkomen valt, is het OCMW het ultieme opvangnet. Dat 

is een van de grote verworvenheden van onze sociale welvaartstaat. Maar dat opvangnet is 

geen hangmat. Sinds jaren activeert het OCMW van Geraardsbergen de mensen met een 

leefloon naar een job. De cel Tewerkstelling begeleidt 55 leefloners die zijn tewerkgesteld als 

Artikel 60. Daarnaast doet een aantal vrijwilligerswerk. 

De nieuwe dienst Net-werkt stelt bijkomend tien personen Artikel 60 te werk onder de leiding 

van een ervaren werkvloerbegeleider. Zij staan in voor het verhogen van de netheid in de 

deelgemeenten. Dit project kadert ook binnen Concordia 2020, een initiatief dat de 

tewerkstelling in Geraardsbergen wil opkrikken. Het OCMW stond mee aan de wieg van 

Concordia en ontwikkelde het concept en de naamgeving.  

 

VOORBEELD 3: ondersteuning voorkomt afsluiting van water 

De Vlaamse regering schrapt vanaf 1 januari 2016 de gratis levering van 15 m³ water aan 

ieder gezinslid. Daardoor dreigt het aantal afsluitingen van drinkwater te verhogen. In 2013 

waren er dat in Vlaanderen 31.300 (+ 30%) en in Geraardsbergen 313 (+ 10%).  

De toegang tot water is een basisrecht om menswaardig te leven en iedere afsluiting is er een 

te veel. Toch neemt het OCMW de gratis levering niet over, omdat die haaks op zijn missie: 

het verhogen van de zelfredzaamheid van de cliënten. Zij worden begeleid om zelf het heft in 

handen te nemen.  

Dankzij de goede werking van de Sociale Dienst werd in 2013 slechts in zes procent van de 

aanvragen het water afgesloten. In Ninove bedroeg dat cijfer 24% en in Ronse 38%. Het 

OCMW versterkt het uitstekende werk van de Sociale Dienst door in te spelen op het 

Actieplan van Vlaams minister Joke Schauvliege. Gezinnen met moeilijkheden om hun 

waterrekening te betalen, krijgen een korting en een gratis waterscan. Een expert kijkt waar 

kan worden bespaard en of er lekken zijn. Die aanpak zal leiden tot minder waterverbruik en 

nog minder afsluitingen. 

 

VOORBEELD 4: (tijdelijk) Meldpunt verhoogt de woonkwaliteit en saneert 

onhygiënische woningen  

Veel oudere woningen in het centrum van Geraardsbergen voldoen niet langer aan de 

hedendaagse normen van wooncomfort en woonkwaliteit. Maar precies daar wonen de meest 

kwetsbare groepen.  

In november 2013 werd binnen het OCMW een Meldpunt opgericht. Bij problemen van 

woonhygiëne voorkwam een intensieve sociale begeleiding dat bewoners na een opruiming in 

hetzelfde euvel hervielen. Een sociaal onderzoek peilde naar de mogelijkheden van de 
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bewoners om de factuur van de opruiming te betalen en werkte een nazorgtraject uit. Die 

aanpak verhoogde de woonkwaliteit en saneerde onhygiënische woningen. Na één jaar werd 

de werking opnieuw overgedragen aan de stad Geraardsbergen. 

 

2. ‘Het OCMW is er voor iedereen’ 

De trend in Vlaanderen is dat OCMW’s hun dienstverlening beperken tot de 

doelgroep die nood heeft aan ondersteuning.  

De werking van het OCMW van Geraardsbergen staat open voor iedereen. Nieuwe 

initiatieven richten zich naar de hele bevolking: om drempelverlagend te werken en de 

stigmatisering te doorbreken. Want doorgaans zetten mensen pas de stap naar het OCMW 

wanneer het water hen aan de lippen staat.  

 

Voorbeeld 1: gecoördineerde aanpakt van de kindermoede 

De kinderarmoede bedraagt in Geraardsbergen vijftien procent en in het stadscentrum veertig 

procent. Er bestaat grote nood aan een coördinatie van de vele organisaties, professionelen en 

vrijwilligers die zich inzetten voor gezinnen met kinderen in armoede. Met een grootschalig 

project pakt het OCMW de kinderarmoede gecoördineerd aan. Het doel is dat alle kinderen 

gelijk aan de start komen in de eerste kleuterklas. Want vandaag hebben veel kinderen op dat 

moment al een bijna onoverbrugbare achterstand opgelopen.  

De hoeksteen van de werking is het Huis van het Kind. Dat is erkend door Kind en Gezin, 

maar wegens de beperkte budgetten worden geen subsidies toegekend. Het OCMW-bestuur 

verwezenlijkt dat project met eigen middelen omdat dit van groot belang is voor de toekomst 

van de stad.  

Het Huis van het Kind staat open voor alle kinderen van Geraardsbergen, waarbij specifieke 

acties zich richten naar kinderen die worden geboren in kansarmoede. 

 

VOORBEELD 2: geboorteondersteuning met pampers en melk 

Elk nieuw geboren kind krijgt een geboorteondersteuning ter waarde van 25 euro. Die kan 

worden besteed voor de aankoop van pampers. De Geraardsbergse winkeliers kunnen de bons 

inruilen voor geld.  

Daarnaast wordt er in het kader van de strijd tegen de kinderarmoede een bijkomende 

ondersteuning toegekend aan kinderen in kwetsbare gezinnen bij de aankoop van melk. 

 

 



5 

 

VOORBEELD 3: gezamenlijke aankoop van stookolie verlicht 

energiefactuur 

Door gezamenlijke stoololie aan te kopen, krijgen alle Geraardsbergenaars, maar de sociaal 

zwaksten in het bijzonder, een aanzienlijke korting op hun energiefactuur. Doordat iedereen 

kan intekenen, wordt een zo groot mogelijk volume bekomen. Daardoor worden de prijzen 

maximaal gedrukt. Wel plukken de sociaal zwaksten de meeste vruchten. Zij kunnen 

intekenen vanaf 500 liter en genieten van de kortingen die gelden voor leveringen van meer 

dan 2.000 liter. Het OCMW prefinanciert de factuur van de cliënten met een attest. 

 

3. ‘Wat we zelf doen, doen we beter’ 

De trend in Vlaanderen is dat OCMW’s diensten afstoten naar de private sector.  

Het OCMW-bestuur versterkt haar werking op de domeinen waar intern de knowhow 

aanwezig is, want ‘wat we zelf goed kunnen doen, doen we ook beter’. Die aanpak getuigt 

van het geloof in het eigen kunnen en van vertrouwen in het personeel. Het uitgangspunt is 

goed bestuur. Zorginstellingen bijvoorbeeld hebben een volledige bezetting en moeten 

breakeven werken. 

 

Voorbeeld 1: catering opnieuw in eigen beheer nemen 

Het OCMW heeft elke dag nood aan 450 maaltijden voor de bewoners in de woonzorgcentra, 

de dagverzorging, het dienstencentrum en het kinderdagverblijf. Daarnaast worden maaltijden 

bedeeld aan huis en in het Wijkcentrum De Poort. Sinds 2005 is de bereiding uitbesteed aan 

een externe cateraar. Vanaf 2016 wordt die bereiding opnieuw in eigen beheer genomen. Die 

omschakeling zal grote inspanningen vragen aan het personeel, maar daardoor kan de 

kwaliteit van de maaltijden verbeteren en kan goedkoper worden gewerkt.  

 

Voorbeeld 2: kwalitatieve residentiële zorg blijven aanbieden 

Het OCMW-bestuur houdt wegens de grote vraag naar residentiële zorg de capaciteit van 224 

bedden in de woonzorgcentra en de 91 serviceflats in stand. Daar wordt blijvend kwalitatieve 

zorg aangeboden. 

In 2014 werd een oudere vleugel van het woonzorgcentrum Denderoord gerenoveerd. Naast 

de plaatsing van een afzonderlijk sanitair werd deze renovatie aangegrepen om de ramen te 

verlagen waardoor de bewoners een beter zicht hebben op de omgeving. 

Om de veiligheid te verhogen werd in de serviceflats van De Martak een noodoproepsysteem 

geplaatst, kwam er een nieuwe en branddetectiecentrale in het Kinderdagverblijf Zonnestraal  

en werden in de woonzorgcentra De Populier en Denderoord brandbeveiligingswerken 

uitgevoerd. 
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De waarborg van wie vroeger de stap zette naar een woonzorgcentrum kon oplopen tot 

€48.000. De Raad heeft besliste om dat bedrag te verlagen tot € 950 voor de serviceflats en € 

2.500 voor de woonzorgcentra. 167 residenten maakten gebruik van die nieuwe regeling.  

Voor het verblijf in een woonzorgcentrum van het OCMW van Geraardsbergen bestaan twee 

tarieven. Wie niet in de stad woont, betaalt een hogere dagprijs. Om een mogelijke 

discriminatie te  voorkomen wordt vanaf 1 januari 2015 iedereen die tijdens zijn leven vijftig 

jaar in Geraardsbergen heeft gewoond, beschouwd als een inwoner van de stad.  

 

4. Samenwerken met externe partners 

De trend in Vlaanderen is dat OCMW’s op zichzelf terugplooien en alleen nog 

de decretaal verplichte dienstverlening aanbieden. 

Op de domeinen waar het OCMW onvoldoende knowhow in huis heeft, wordt meer dan 

voorheen intens samengewerkt met externe partners. Daardoor worden de sociale noden nog 

directer aangepakt. Wel genereren die ogenschijnlijk kleine bijdragen een zeer grote 

meerwaarde. 

 

VOORBEELD 1: voedselbedeling gecentraliseerd door CAW 

In  Geraardsbergen stonden vijf organisaties in voor de bedeling van voedselpakketten aan 

kansarmen. Dat waren het Centrum voor Algemeen Welzijnswerk (CAW), vzw De 

Toevlucht, Stop Armoede, Welzijnsschakel ‘t Steksken en De Vrijwilliger. 

In februari 2014 nam het OCMW de werking over van De Toevlucht, een initiatief van de 

evangelische kerkgemeenschap. Daar kregen negentig gezinnen (300 personen) voedselhulp. 

Die werking werd, met inbegrip van de vrijwilligers, overgeheveld naar het Wijkcentrum De 

Poort. In een tweede fase wordt werk gemaakt van een uniformisering van de 

voedselbedeling. Die is er voor wie ze nodig heeft en wordt toegekend op basis van een 

OCMW-attest. Met de steun van het OCMW stelt het CAW vanaf 1 mei 2014 iemand één dag 

per week vrij om die werking te coördineren. Het CAW doet ook de voedselbedeling in Aalst 

en in Ninove waardoor een eenvormige werking voor de Denderstreek tot stand kan komen.  

Voorbeeld 2: proactieve woonbegeleiding voorkomt uit huis zettingen  

Bewoners die kampen met een achterstand bij de betaling van hun huur komen voor de 

vrederechter en in vele gevallen volgt een uit huis zetting. Nochtans kan die vaak worden 

voorkomen. De dienst ‘proactieve woonbegeleiding’ van het CAW treedt op wanneer een 

aanvraag binnenkomt. En nog voor de huurder voor de vrederechter moet verschijnen, wordt 

bemiddeld om de uithuiszetting te voorkomen. Zo worden ook de bijbehorende extra kosten 

vermeden. 

In Geraardsbergen telde tussen november 2013 en mei 2014 38 dossiers van vooral private 

woningen die in meer dan de helft van de gevallen werden bewoond door alleenstaanden met 

een vervangingsinkomen. De huurachterstand van vier tot vijf maanden was het gevolg van 

een plotse daling van het inkomen, de opbouw van schulden, de te hoge huurprijs in 
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verhouding tot het inkomen en geschillen over onderhoudswerken. Veel huurders kampen 

bovendien met een verslavingsproblematiek, relatieproblemen, detentie en psychosociale 

moeilijkheden.  

 

De begeleiding omvatte het vergezellen van de huurder naar de zitting op het vredegerecht, 

hulp bij de aanvraag van budgetbeheer, de aanvraag voor een pro deo advocaat, de toeleiding 

naar welzijnsdiensten en het zoeken naar een alternatieve huisvesting.  

In geen enkel geval werd overgegaan tot een uit huis zetting en meestal werd de 

huurachterstand vereffend. In de tweede helft van 2014 werd in 27 nieuwe dossiers eenzelfde 

positief resultaat bekomen. 

Voorbeeld 3: inhuren van externe expertise bij trainingen  

Bij de activering van leefloners werkt het OCMW samen met het CAW, de Kringloopwinkel 

’t Vierkant en Leerpunt Zuid-Oost-Vlaanderen. Deze laatste biedt een bijkomend 

vormingsaanbod aanbieden aan  jonge moeders en jongeren van minder dan dertig jaar. 

Daarbij wordt aan de werkattitudes gesleuteld en trainingen gegeven rond Digitale 

communicatie, sollicitatietrainingen en de assertiviteitstraining Wat zeg je tegen wie. 

 

Voorbeeld 4: meer aandacht voor psychisch kwetsbare personen 

Het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg in de Abdijstraat levert uitstekend werk, 

maar het hulpaanbod is zeer beperkt. Daartegenover staat een gigantische vraag. Want één op 

vier Vlamingen krijgt in zijn leven te maken met psychische aandoeningen. 

In de regio Aalst-Dendermonde-Sint-Niklaas biedt een netwerk psychisch kwetsbare patiënten 

een kwaliteitsvolle en toegankelijke gezondheidszorg aan. Maar Geraardsbergen wordt 

stiefmoederlijk behandeld. Om daarin verandering ter brengen is het OCMW toegetreden tot 

dat netwerk. In een volgende fase worden lokalen ter beschikking stellen om de geestelijke 

gezondheidszorg verder uit te bouwen. 

 

5. Nieuwe projecten in de steigers  

Naast de reeds gerealiseerd projecten, werd de voorbije twee jaar het fundament gelegd voor 

een reeks nieuwe initiatieven.  

 

Voorbeeld 1: verdere uitbouw van de strijd tegen de kinderarmoede 

De gecoördineerd aanpak van de kinderarmoede omvat de uitbouw van volgende elementen: 

 1° Het beleid coördineren 

Alle partners die bij de werking zijn betrokken ondertekenen een charter. Daarnaast komt er 

een kinderrechtenbarometer die permanent zal worden opgevolgd en geëvalueerd.  
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2° Huis van het Kind als motor 

Het Huis van het Kind zal uitgroeien tot de motor van de werking. Dat bundelt onder één dak 

alle initiatieven op het vlak van ontmoeting, informatie en vorming. En komt een Spel-o-theek 

waar speelgoed tijdelijk kan worden ontleend. Ook staan info- en speelmomenten voor ouders 

en kinderen in de steigers. Het Huis van het Kind moet uitgroeien tot een ankerplaats voor een 

samenhangende ondersteuning bij het opvoeden en opgroeien van kinderen. 

3° Gezinsondersteuning 

De gezinsondersteuning wordt verder uitgebreid wegens het succes van die aanpak.  

4° Integreren in gewone werking 

Deze nieuwe initiatieven worden ook in de gewone werking van het OCMW geïntegreerd. 

Het samen leggen van die stukken van de puzzel leidt tot een samenhangend geheel dat de 

ambitieuze doelstelling – alle kinderen gelijk aan de start krijgen voor de eerste kleuterklas – 

kan waarmaken. 

 

 

Voorbeeld 2: nieuwe assistentiewoningen in samenwerking met de sociale 

huisvestingsmaatschappij Vlaamse Ardennen 

Het OCMW kan niet langer zelf grote nieuwbouwprojecten verwezenlijken. Wegens de grote 

nood aan assistentiewoningen (de vroegere serviceflats) werd beslist om samen te werken met 

de sociale huisvestingsmaatschappij Vlaamse Ardennen. Die gaat op de site van de vroegere 

Rijkswachtkazerne bijkomende serviceflats bouwen. Die worden tegen een sociaal tarief ter 

beschikking gesteld van de bevolking. 

 

Voorbeeld 3: Mobiel Sociaal Huis 

In het Sociaal Huis, op de vierde verdieping van het OCMW-gebouw, zitten meer dan twintig 

diensten onder één dak. Wie vragen heeft over wonen, werk, opvang, pensioen enzovoort … 

kan daar terecht. Maar die dienstverlening is weinig bekend bij de bevolking, en zeker in de 

deelgemeenten waar veel mensen kampen met mobiliteitsproblemen.  

Daarom komt het Mobiel Sociaal Huis letterlijk aan huis bij de mensen. Een telefoon of een e-

mail volstaat om op maat te worden geholpen. 

 

Voorbeeld 4: Geraardsbergen seniorvriendelijke stad  

Vele kleine initiatieven willen de levenskwaliteit van onze senioren verbeteren. Een greep: 

° De oprichting van een oudereninformatienetwerk via het internet.  

° Een praatgroep voor weduwnaars en weduwen. 

° Acties die de eenzaamheid van de senioren verlagen en hun sociaal contact stimuleren. 

° Het organiseren van ontmoetingen tussen ouderen en jongeren. 

° Vormingen voor senioren over valpreventie, erfenis, veiligheid, gevaren CO²  … 
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Voorbeeld 5: een minder mobielencentrale 

Na onderzoek zal het OCMW beslissen of er een draagvlak bestaat voor de uitbouw van een 

Mindermobielencentrale.  

 

6. Besluit: een brede maatschappelijke rol voor de 

openbare sector 

In toepassing van de nota Homans moet het stadsbestuur beslissen of in Geraardsbergen een 

Intern Verzelfstandigd Agentschap (IVA), dan wel een Extern Verzelfstandigd Agentschap 

(EVA) wordt opgericht.  

Toch gaat de discussie niet over de verpakking, maar over de inhoud. De vraag is: willen we 

een beperkte maatschappelijke rol voor de openbare sector, waarbij zoveel mogelijk diensten 

worden afgestoten naar de privésector? Of een brede maatschappelijke rol? 

Op basis van het gevoerde beleid in de jaren 2013 en 2014 pleit ik onomwonden voor die 

brede maatschappelijke inbedding. Waarom? Vooreerst heeft de openbare sector een lange 

traditie en een grote knowhow om zorgvoorzieningen te beheren. Ook is het voortzetten van 

die werking nodig om een sterk sociaal beleid te voeren. Want op die manier krijgt niet alleen 

een groot aantal mensen tegen een betaalbare prijs een kwalitatief goede dienstverlening die 

de burger in principe niets kost omdat die instellingen breakeven draaien. Bovendien laat die 

aanpak ons toe om sociale correcties door te voeren en noodsituaties op te vangen. In mijn 

ogen zijn al die voorzieningen dan ook hefbomen voor een sterk sociaal beleid.  

Wanneer de omgekeerde denkoefening wordt gemaakt, tekent zich zonder meer een 

doemscenario af. In Brussel waar de private woonzorgcentra een groot deel van de markt in 

handen hebben, wordt de ligdagprijs kunstmatig opgedreven. Die wordt onbetaalbaar voor 

veel mensen. Zij gaan massaal aankloppen bij het OCMW … dat in de feiten die private 

instellingen subsidieert. Zo’n aanpak kost de gemeenschap niet alleen meer geld, maar 

bovendien kunnen niet langer sociale correcties worden doorgevoerd.  

Het is mijn vaste overtuiging dat Geraardsbergen die brede en actief sturende 

maatschappelijke rol moet blijven opnemen. Want van een sterk sociaal beleid wordt iedereen 

beter.  

 

David Larmuseau  

OCMW-voorzitter 

Schepen van Sociale Zaken en Welzijn 

25  maart 2015 


