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_________________________________________________________________ 
1. Het Grote OCMW-debat 

 
Op een debat in Geraardsbergen op 22 mei 2015 met vertegenwoordigers van alle democratische partijen hield OCMW-

voorzitter David Larmuseau een warm pleidooi om de zorgen die vandaag door het OCMW worden aangeboden in de 

toekomst niet te privatiseren.  

 

“De privé kan veel diensten aanbieden, maar dit resulteert in een meerkost voor de zorgbehoevenden”, betoogde hij. 

“Laat ons kijken naar wat vandaag in Brussel gebeurt. Daar heeft de privésector de ouderenzorg grotendeels in handen. 

En zij drijven de ligdagprijzen voortdurend op – tot € 75 per dag en meer – waardoor die niet langer betaalbaar zijn voor 

de gewone mensen. En wat doen de zorgbehoevenden? Zij hebben geen andere keuze dan aan te kloppen bij het 

OCMW. En op die manier subsidiëren de Brusselse OCMW’s private instellingen die de winst opstrijken.” 

  

Op veel plaatsen zijn de OCMW-rusthuizen zwaar verlieslatend. “Aan de basis daarvan ligt onder andere de kostprijs 

voor het personeel en de pensioenlasten” weet Larmuseau. “Gelukkig is dat niet het geval in Geraardsbergen. Door het 

opnieuw in eigen beheer nemen van de catering zal het mogelijk zijn om bij ons de werking break-even te doen draaien. 

Het is mijn overtuiging en van de CD&V Geraardsbergen dat op het ogenblik dat deze zorgdiensten weinig of geen 

kosten voor de gemeenschap meebrengt, des te meer de grote meerwaarde van de OCMW diensten uit de verf komt. 



Die zorginstellingen laten ons immers toe om een sterk sociaal beleid te voeren dat betaalbaar is voor de bevolking. 

Daarnaast kunnen we dankzij die instellingen in noodgevallen de  noodzakelijke sociale correcties doorvoeren..” 

Larmuseau is ervan overtuigd dat de publieke sector even rendabel kan werken als de private sector.  

 

“Wel bestaat er één wezenlijk verschilpunt. Waar de commerciële sector de winst uitkeert aan haar aandeelhouders, kan 

de publieke sector dat geld aanwenden om de ligdagprijs voor de bewoners laag te houden en om de kwaliteit van de 

zorg op een hoog niveau te houden.”  

 

De OCMW-voorzitter is het fundamenteel oneens met de stelling dat de stad nog maar alleen als “regisseur van de zorg” 

dient op te treden en niet langer als “actor”. Want vanaf het ogenblik dat je zelf niet meer aanwezig bent op het terrein, 

heb je niet langer de knowhow en kennis, maar kunnen evenmin noodsituaties opgevangen worden. 

 

“‘Het ergste wat Geraardsbergen kan overkomen is dat de sociale dienstverlening wordt gedegradeerd tot een anoniem 

loket waar de bureaucratie en de regelneverij regeren.   

 

Geraardsbergen heeft in de toekomst grote nood aan een warme en een solidaire samenleving. Onze samenleving  is 

vandaag al kil en individualistisch genoeg. CD&V ijvert al sinds haar oprichting voor een warme en solidaire samenleving 

en mijn partij was dan ook de architect bij de oprichting van de OCMW’s in 1976. De beleidsdoelstellingen van de 

OCMW’s blijven stevig in ons verankerd.” 

 

Larmuseau pleit voor de oprichting van een Intern Verzelfstandigd Agentschap (IVA) dat de Geraardsbergse 

zorginstellingen beheert. “De concrete invulling moet nog worden besproken” verduidelijkt Larmuseau. “Waar het 

wezenlijk over gaat is niet de verpakking, maar de inhoud. Wij willen dat Geraardsbergen kiest voor het opnemen van 

een brede sociale rol omdat het aldus mogelijk maakt om een sterk sociaal beleid te voeren dat ook zichtbaar is en ook 

voelbaar bij alle inwoners. Want deze beleidskeuze is de beste waarborg opdat de zwaksten in onze samenleving niet 

langer uit de boot vallen. Het is mijn vaste overtuiging dat van een sterk sociaal beleid elke Geraardsbergenaar beter 

wordt”, besluit hij.  

 

Foto: Het Grote OCMW-debat op 22 mei 2015 



2.   Opening nieuw dagcentrum voor mensen met hersenletsel op woensdag 27 mei 2015  

 
Op de zorgsite Hunnegem, waar al een dienst voor thuisverpleging gevestigd was, is op 27 mei 2015 een 

dagverzorgingscentrum geopend voor personen met een niet-aangeboren hersenletsel.  Het gaat om mensen vanaf 18 

jaar die door een ongeval of een ziekte een hersenletsel hebben. Na hun revalidatie komen ze overdag naar het 

dagcentrum in Hunnegem. Er is plaats voor 13 mensen.  

 

Dagverzorgingscentrum Hunnegem, Gasthuisstraat 100, 9500 Geraardsbergen. GSM: 0490/44.65.00. 

 

 
        Foto gig: Jean-Paul Bosteels, voorzitter Raad van Bestuur, 
        David Larmuseau, Algemeen Directeur, 
        Kathleen Vandepoele, coördinator dagverzorgingscentrum 
        Personeel en bezoekers dagverzorgingscentrum 

 

 

3. Massale belangstelling voor studiedag Kick off van “Huis van het Kind” in Geraardsbergen op 30 april 

2015. 

 
Kick off van Huis van het Kind in Geraardsbergen - Massale belangstelling voor studiedag 

 

In Geraardsbergen vond onder massale belangstelling de kick-off plaats van het Huis van het Kind dat is erkend door 

Kind en Gezin. Over de concrete invulling werd nagedacht in vier werkgroepen. ‘De resultaten worden nu verwerkt en op 

korte termijn gebeurt een terugkoppeling naar de hele groep’, deelt OCMW-voorzitter David Larmuseau mede. 

 

De studiedag Kind in Geraardsbergen lokte op 30 april meer dan zeventig vertegenwoordigers van welzijnsdiensten en 

het onderwijs. De aanleiding was de ‘kick off’ van het Huis van het Kind dat onderdak krijgt in zaal de Plage, een annex 

van het woonzorgcentrum De Populier aan de Groteweg. ‘Vanwaar de grote belangstelling van het OCMW-bestuur voor 

kinderen’, vroeg OCMW-voorzitter David Larmuseau zich in de inleiding af. ‘Het is de harde realiteit die ons daartoe 

dwingt. De kinderarmoede bedraagt in Geraardsbergen vijftien procent – een verdubbeling in vijf jaar – en in het 

stadscentrum liefst veertig procent. Die cijfers kunnen geen enkel weldenkend mens onberoerd laten. Vandaag zetten 

vele organisaties, professionelen en vrijwilligers zich al in voor gezinnen met kinderen in armoede. Maar waar het aan 



mangelt is een bundeling van al die initiatieven en een gecoördineerde aanpak op het niveau van de stad.’  

 

Voor het OCMW is de aanpak van de kinderarmoede dan ook een topprioriteit. En de lat wordt zeer hoog gelegd. Het is 

immers de ambitie om alle kinderen gelijk aan de start te krijgen wanneer ze naar de eerste kleuterklas gaan. ‘Want 

vandaag hebben veel kinderen op dat moment al een bijna onoverbrugbare achterstand opgelopen. En dat willen we ten 

allen prijze vermijden’, onderstreepte Larmuseau. Hij nodigde alle aanwezigen uit om mee werk te makn van de concrete 

uitvoering. ‘Het is onze bedoeling om samen te werken ‘met alle mensen van goede wil’. Want een nieuw op te richten 

stuurgroep, waarbij u als partner betrokken kan worden, zal de werking van ons Huis van het Kind opvolgen.’ 

 

Vervolgens nam de gastspreker, de Gentse professor Michel Vandenbroeck het woord. Hij schetste het 

maatschappelijke en pedagogische kader rond opvoeden in onze supergediversifieerde samenleving en het leren 

omgaan met meervoudige identiteiten.  

 

Ten slotte werd in vier werkgroepen ten gronde gedebatteerd over de concrete invulling van het Huis van het Kind in 

Geraardsbergen. Dat gebeurde vanuit vier invalshoeken: ‘Partnerschap van het Huis van het Kind vorm geven’, 

‘Perinataal zorgtraject ontwikkelen’, ‘werking opstarten volgens progressief universalisme’ en ten slotte ‘Locatie 

uitbouwen met ontmoetingsruimte en spelotheek’.  

 

‘De deelnemers hebben zeer actief nagedacht over de verwachtingen en mogelijkheden van een Huis van het Kind’, 

besluit voorzitter Larmuseau. ‘Onze medewerkers zullen al die gegevens verwerken en willen daarover snel 

terugkoppelen naar de hele groep.’ 

 

 
 

4. Wedstrijd Rookvrije Klassen (TISJ) beloont deelnemers op 28 mei 2015 

 

Stripfiguren overhandigen diploma – Wedstrijd Rookvrije Klassen beloont deelnemers. 

 
De Klas 1 A van het Technisch Instituut Sint-Jozef in Geraardsbergen kreeg op 28 mei 2015 Annemieke en Rozemieke 

uit het stripverhaal van Jommeke op bezoek. Ze overhandigden een diploma in het kader van de wedstrijd Rookvrije 

klassen. 

 

Elk jaar sterven in ons land 20.000 mensen aan de gevolgen van roken. En 2.000 als gevolg van passief roken. Dat cijfer 

ligt dertig maal hoger dan de 715 verkeersdoden die dagelijks in het nieuws komen. De sigaret is een stille doder. 

 

“De bewustmaking van de schadelijke gevolgen van het roken moet vanaf jonge leeftijd beginnen”, vertelt Schepen van 

Sociale Zaken en Welzijn, David Larmuseau.  “In oktober 2014 gingen in Vlaanderen bijna 200 secundaire scholen en 

1.500 klassen de uitdaging aan om zes maand minstens 90 % rookvrij te blijven.  Dit initiatief wordt mede ondertekend 

door LOGO Dender VZW. 



De deelnemende klassen sloten een contract af om 6 maanden rookvrij te blijven en registreerden het aantal rokers op 

drie tijdstippen tijdens het schooljaar.  Bij het derde registratiemoment bleek drie op de vier deelnemende klassen aan 

deze norm te voldoen”. 

 

In het Technisch Instituut Sint-Jozef (TISJ) in Geraardsbergen haalden de vier deelnemende klassen de doelstelling. Op 

basis van de creatieve inzending en de behaalde eindscore werd de klas 1 A gekozen als winnaar.  Deze klas kreeg 

donderdag 28 mei 2015 bezoek van de stripfiguren Annemieke en Rozemieke, uit het stripverhaal van Jommeke.  Zij 

overhandigden een diploma en een mooie prijs. 

 

Dit initiatief kaderde in de “Werelddag zonder Tabak” op 31 mei 2015. 

 

                       Foto: Klas 1 A (TISJ) met Annemieke en Rozemieke 

 

 

    5.  Gezinsdag 31 mei 2015 – Gezinstaart als afsluiter van de gezinsdag 

 
Het is sinds enkele jaren de ambitie om Geraardsbergen te laten uitgroeien tot een gezinsvriendelijke stad.  De 

gemeenteraad heeft twee jaar terug een charter in die zin goedgekeurd.  In samenwerking met de Gezinsraad wordt er 

werk gemaakt van de uitvoering daarvan. 

 

Eén van de activiteiten is de jaarlijkse Gezinsdag voor de gezinnen van onze stad in het Provinciaal domein De Gavers.  

Ondanks het slechte weer waren zondag 31 mei toch nog 270 gezinsleden present.  Alle gezinsleden kregen een all in 

ticket dat hen gratis toegang gaf tot alle attracties op het gehele domein.  Iedereen werd getrakteerd bij het smullen van 

de gezinstaart en een drankje. 

 

“Met dit initiatief willen we jong en oud samenbrengen in een ontspannen sfeer – ver weg van de stress en de sleur van 

het leven van alle dagen.  Volgend jaar, de laatste zondag van mei zijn we weer present”, zegt Schepen van Sociale 

Zaken en Welzijn, David Larmuseau. 



 

Foto: David Larmuseau snijdt de gezinstaart aan op de Gezinsdag 

 

 

6.   Dag van Mantelzorg 23 juni 2015 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7.   Aankondigingen 

 
3 juli 2015 : 7

de
 Grote Prijs Zandbergen (jogging) 

 
Op 3 juli 2015 vindt opnieuw de Grote Prijs Zandbergen plaats.  

 

 

 

 
 

 

Alle bijkomende info betreffende bovenvermelde artikelen, inclusief de 7de Grote Prijs, vindt u 

ook terug op mijn website.  

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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