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Met zijn vernieuwend sociaal beleid staat 
Geraardsbergen aan de top in Vlaanderen.

01 Samen  
 over de MUUR
Een betere toekomst voor iedere Inwoner van Geraardsbergen, 
ook in de deelgemeenten. Dat is de rode draad in het 
vernieuwende beleid dat ik de voorbije zes jaar vorm heb gegeven 
met de steun van CD&V en het OCMW-bestuur. Door streng, 
maar rechtvaardig te handelen, willen wij met alle mensen van 
goede wil over de MUUR geraken: zowel jong en oud, als arm 
en rijk, werkenden en de actieven binnen de steuntrekkers. 
Ik noem die aanpak een Verantwoorde Solidariteit. Naast het 
verbeteren van de bestaande werking zijn de voorbije jaren heel 
wat middelen gegaan naar nieuwe initiatieven. Die stellen ons 
in staat om:
 1° nog een beter antwoord te geven op de vergrijzing;
 2° werk te maken van een gezonde en een
  gezinsvriendelijke stad;
 3° iedereen aan het werk te krijgen;
 4° en een sterk sociaal beleid te voeren 
  dat de kinderarmoede aanpakt.
In de volgende bladzijden kan u kennis maken met de acties en 
resultaten. 

Veel leesplezier!
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Met zijn vernieuwend sociaal beleid staat 
Geraardsbergen aan de top in Vlaanderen.

Verantwoorde Solidariteit
Vanaf 2013 is het OCMW er meer dan ooit voor iedereen. De 
rode draad in het beleid is een Verantwoorde Solidariteit voor 
alle inwoners. Die stoelt op vier pijlers:
 1°  Gelijke behandeling van iedereen.
 2°  Wie steun vraagt, volgt een individueel traject 
  dat is gericht op het vinden van een job.
 3°  Mensen met noden krijgen een ondersteuning.
 4°  Driemaandelijkse opvolging van de afspraken.

Ons beleid is streng, maar rechtvaardig. Het OCMW biedt een 
tijdelijk opvangnet aan wie het moeilijk heeft. Mensen worden 
professioneel begeleid om hun lot in handen te nemen om zo 
figuurlijk over de MUUR te geraken. 

Meer doen met minder geld
Het bestuur zorgde voor het maximaal binnenhalen van 
subsidies, voerde besparingen door en werkte intens samen 
met de stad. Wij werken efficiënter en doen meer met 
minder geld. Procentueel is de toelage van de stad elk jaar 
verminderd. Dankzij die aanpak wordt fors geïnvesteerd in 
een vernieuwend sociaal beleid. Dat stelt ons in staat om 
meer dan voorheen werk te maken van een Verantwoorde 
Solidariteit. 

Niemand krijgt een voorkeursbehandeling, maar wel krijgen mensen 
met meerdere handicaps een bijkomende ondersteuning. Zo volgen 

allochtonen lessen Nederlands op de werkvloer.

Er is de voorbije jaren fors bespaard om meer te kunnen inzetten op 
een vernieuwend sociaal beleid.



02 Antwoord op vergrijzing  
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Meer personeel  
waarborgt betere kwaliteit
Het aanbod in de zorginstellingen (WZC Denderoord, WZC 
De Populier en de assistentiewoningen Maretak) en de 
gezinsdiensten (Gezinszorg, Poetsdienst, Warme maaltijden 
aan huis) is niet alleen behouden, maar is ook kwalitatief 
verbeterd. Het Dagcentrum is volwaardig uitgebouwd,  
personeel kwam in dienst en de waarborgen die de bewoners 
betalen, zijn opmerkelijk verlaagd. 

Zorginstellingen  
niet meer verlieslatend
Er werd drie miljoen euro geïnvesteerd in het tip top in orde 
brengen van de zorginstellingen van het OCMW. De zestig 
oudste assistentiewoningen van De Maretak zijn volledig 
gerenoveerd. In zeven fasen werd ook het woonzorgcentrum 
Denderoord grondig aangepakt. Deze duurzame renovatie 
(met de plaatsing van zonnepanelen op het dak) verhoogt 
het comfort van de bewoners. Dat alles is gebeurd zonder 
prijsstijgingen (de indexaanpassingen uitgezonderd). Meer 
zelfs. Door tal van beslissingen, waaronder het in eigen beheer 
nemen van de catering, maken de zorginstellingen niet langer 
verlies!

De kwaliteit van de zorg is verbeterd 
door de inzet van voldoende personeel.

Weldra vormen de schilderwerken aan de buitenzijde de bekroning van 
de volledige renovatie van het woonzorgcentrum Denderoord. 
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Fientje Wauters  I  fientje.wauters@ocmwgeraardsbergen.be  I  Tel. 0491 92 79 33
ocmw-voorzitter Larmuseau David
ocmw-secretaris Alaert Veerle

GEGEVENS PROJECTCOÖRDINATOR:

Antwoord op eenzaamheid
Daarbovenop zorgen bijkomende initiatieven er voor dat de senioren zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Vanaf 2014 
geeft het OCMW een Mantelzorgpremie van €300 per jaar. 600 mantelzorgers doen daarop een beroep (1.500 mantelzorgers 
sinds de opstart). Om een antwoord te geven op de eenzaamheid en het buurtgevoel te versterken, loopt in Viane het project 
Kom maar binnen. Om een oplossing te bieden voor de weinig mobiele senioren uit de deelgemeenten werden het Mobiel 
Sociaal Huis en de Minder Mobielen Centrale opgericht.

Veel senioren leven met tal van vragen. Eén telefoon (gratis nummer 0800 16 2 16) of 
e-mail (info@sociaalhuisgeraardsbergen.be) volstaan om daarop een antwoord te krijgen. 

De eenzaamheid van de senioren is een van grootste ‘ziektes’ van 
onze tijd.  Het project Kom maar binnen geeft daarop een antwoord.

Het aanbieden van een 
kwalitatief hoogstaande, 

toegankelijke en betaalbare 
zorg maakt mensen gelukkig.
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03 Een gezinsvriendelijke & gezonde stad 
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Bouwen aan een 
gezinsvriendelijke stad
Het OCMW plant elk jaar in de tuin van De Maretak een 
Geboorteboom. Daar is ook een Speelbos aangelegd met 
inspraak van de kinderen uit de buurt. Verder zijn op hetzelfde 
terrein de afgelopen jaren het Sporthof en Rebus Openlucht 
Sporthal ingericht. Periodiek vindt een infovergadering 
plaats voor jonge ouders. Bij die gelegenheid krijgen zij een 
ondersteuning van € 25. 
In samenwerking met de Gezinsraad vindt elk jaar een 
Gezinsdag plaats in het provinciaal domein De Gavers en 
gezinsverenigingen die activiteiten inrichten voor kinderen 
kunnen een premie aanvragen van € 250 per activiteit.

Een voltreffer is elk jaar de organisatie van de Gezinsdag in het domein  
De Gavers. Jong en oud krijgen gratis toegang tot alle attracties.

Jonge gezinnen krijgen een geboorteondersteuning 
van € 25.

Opening van het Speelbos in maart 2018. 
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Geraardsbergen gezonde stad
De stad organiseert jaarlijks informatieavonden en vormingen 
rond de Vlaamse gezondheidsdoelstellingen over tabak, 
voeding en beweging, geestelijke gezondheid, darmkanker 
en gezonde voeding. Andere druk bijgewoonde activiteiten 
zijn een 10.000-stappen wandeling en de Week van de 
Valpreventie.

Omdat meer lichaamsbeweging 
de levenskwaliteit en het aantal 

levensjaren verhoogt, wordt 
elk jaar een 10.000 stappen 

wandeling ingericht. 

Hulpverleners, mantelzorgers en 
vrijwilligers spelen een belangrijke rol bij 

de valpreventie.

Informatieavonden sensibiliseren de bevolking over de negatieve gevolgen van het roken.
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04 Iedereen aan het werk 
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400 steuntrekkers   
op maat begeleiden
Het OCMW koppelt het leefloon aan een traject dat de cliënt 
begeleidt naar werk. Om zo goed mogelijk op maat van de 
cliënten te werken, is het aantal trajecten de voorbije jaren 
verhoogd naar twaalf. Verder is het aantal werkvloeren 
uitgebreid tot meer dan 45, vooral in de private sector. 
Zowat vierhonderd steuntrekkers doorlopen één of meerdere 
van die trajecten. Velen volgen eerst een voortraject. Zelfs de 
moeilijkst te bemiddelen groep krijgt binnen de drie maanden 
een voorstel om te werken in een Gemeenschapsdienst 
gedurende minstens één dag per week. Het uiteindelijke 
doel is tewerkstelling. Elk dossier wordt om de drie maanden 
geëvalueerd.

De tienkoppige ploeg Netwerkt van het OCMW houdt de 
deelgemeenten netjes. Zij ruimen de afgevallen bladeren en 

bestrijden het onkruid met gasbranders. 

Werk. 
Werk. 
Werk. 

Het OCMW wil 
iedereen aan het 

werk krijgen. 
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Samenwerking met externen 
Door een Afsprakennota met de VDAB helpt ook die dienst 
bij de begeleiding van de steuntrekkers van het OCMW. Die 
overeenkomst is een prachtig voorbeeld van geïntegreerde 
samenwerking, want elke dienst behoudt zijn identiteit. 
Leerpunt organiseert wekelijks een intensieve 
sollicitatietraining (Jobclub) en het CAW en de Kringwinkel ’t 
Vierkant begeleiden kwetsbare personen.

Bij een aantal personen wordt gewerkt aan de arbeidsattitudes, 
waaronder het leren op tijd komen.

Iedereen heeft talenten. 
Een aanpak op maat laat toe dat iedereen die maximaal kan ontwikkelen. 

Het OCMW keurde een afsprakennota goed met de VDAB. Voortaan 
helpt deze laatste de leefloners bij hun zoektocht naar werk. 
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05 Sterk sociaal beleid 
 pakt kinderarmoede aan
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Armoede ten gronde 
aangepakt 
Niet ten laatste is er het sociaal beleid. 
De versterkte dienst Maatschappelijk 
Werk helpt de mensen in moeilijkheden 
nog beter. Zo werd onlangs een 
psycholoog aangeworven. Wij pakken 
de armoede steeds meer ten gronde 
aan. De Preventieve Woonbegeleiding 
bemiddelt bij huurachterstand nog 
voor de vrederechter ingrijpt en de 
voedselbedeling gebeurt volgens 
objectieve criteria. 

Alle kinderen gelijk aan de start 
De grootste uitdaging is de stijging van de kinderarmoede, vooral in het centrum. 
Het OCMW richtte een Rondetafelconferentie in en werkt permanent samen met 
alle organisaties. De rode draad in de lijst van 34 nieuwe projecten is de ambitie om 
alle kinderen gelijk aan de start te krijgen wanneer zij naar het eerste leerjaar gaan. 
Voorbeelden zijn het woonproject Kineke Baba en subsidies aan de Geraardsbergse 
scholen die de kleuterparticipatie bevorderen. 

Tot 2014 bedeelden vijf organisaties voedsel-
pakketten. Die werking is uniform gemaakt 
en uitgebreid (met broodbedeling). Objectieve 
criteria bepalen of iemand daar recht op heeft.
In juni 2018 opende in het wijkcentrum De 
Poort de Voedselherverdeelwinkel ’t Komisjken 
zijn deuren.

De taalcoach ondersteunt leerkrachten en directies. 
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Sleutelrol voor  
Huis van het Kind 
In ons Huis van het Kind vinden consultaties van 
Kind en Gezin plaats en genieten de Spelotheek 
Speelparadijs en de Ruilwinkel voor kledij en 
kindermateriaal veel bijval. Onze taalcoach 
geeft vorming aan directies, zorgcoördinatoren 
en leerkrachten. Voor jonge gezinnen zijn er 
een Infopunt en het Kadeekeskaffee. 

De Kindreus Kineke Baba, naar wie het woonproject is genoemd, 
woonde de opening bij van het Huis van het Kind.

De taalcoach ondersteunt leerkrachten en directies. 

In de Spelotheek kunnen alle kinderen speelgoed uitlenen. 

De ruilwinkel voor baby- en kinderkledij is een groot succes.
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06 De resultaten
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Belastingen dalen
Het vernieuwende beleid van de voorbije zes jaar heeft 
vruchten in veelvoud opgeleverd. De zorginstellingen kosten 
de belastingbetaler geen cent en door de vermindering van de 
stadstoelage aan het OCMW daalden de belastingen. Dankzij 
een goed beheer doen wij bovendien meer dan vroeger. 
Binnen het OCMW is € 3,2 miljoen vrijgemaakt om de voorziene 
kapitaalverhoging binnen het ASZ mogelijk te maken. Zo kan 
het acuut ziekenhuis in Geraardsbergen behouden blijven.

Betere cijfers  
dan Vlaams gemiddelde
Het fundament van het beleid is de ‘activering’. Steuntrekkers 
worden binnen drie maanden een job aangeboden. De directe 
tewerkstelling is verhoogd en een Gemeenschapsdienst is in 
uitbouw. In de periode 2013-16 ligt de stijging van het aantal 
leefloners de helft lager dan in Vlaanderen. Ook voor sectoren 
waar cijfers voorhanden zijn, scoort Geraardsbergen beter 
dan het Vlaams gemiddelde. De Preventieve Woonbegeleiding 
voorkomt in tot zeventig procent van de dossiers een uit huis 
zetting. 

Huis van het Kind modelproject
Vier invalshoeken maken de werking van ons Huis van het 
Kind uniek. Eén: het vervult de lokale regierol voor acties rond 
gezinnen met kinderen. Twee: de organisatie van preventieve 
gezinsondersteuning. Drie: extra zorg voor (alleenstaande) 
gezinnen met noden. Vier: het voortouw nemen in de strijd 
tegen de kinderarmoede. Ons Huis van het Kind werd bij de 
jongste Vlaamse subsidieaanvraag als tweede gerangschikt 
op 52 aanvragen en krijgt bijkomend € 560.000 subsidies. 
Bovendien zijn er extra plaatsen in de kinderdagverblijven 
bijgekomen.

David 
Larmuseau: 
“Dit beleid 
zal bij een 

volgehouden 
inspanning 

vruchten 
blijven 

afwerpen 
omdat de 

oorzaken van 
de armoede 

worden 
aangepakt.”



20

07 Midden de mensen

Op het eetfestijn van april 2018 bedankte professor Yves Benoit , de stichter van het Kinderkankerfonds, de aanwezigen persoonlijk. 
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Voeling met de basis
Met veel inzet heb ik mij de voorbije zes jaar getimmerd 
aan een vernieuwend OCMW-beleid. Dat werd mede vorm 
gegeven door de vele contacten met de inwoners die op 
talloze bijeenkomsten heb ontmoet. Want het was voor mij 
een punt van eer om zoveel mogelijk activiteiten van ons rijke 
verenigingsleven bij te wonen en te steunen. 

Inzet voor het goede doel
Vanuit mijn sociaal engagement steun ik sinds jaren met 
woord en daad goede doelen. Zo ging de opbrengst van 
mijn jaarlijks eetfestijn de voorbije jaren integraal naar het 
Kinderkankerfonds. Op de tiende editie in 2018 waren er 1.322 
deelnemers. Waarvoor hartelijk dank!

‘Mijn gezin is mij meest dierbaar.  
De schaarse vrije tijd breng ik bij hen door.’
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08 Geen MUUR 
 is te hoog
De volgende maanden wil ik in de mate van 
het mogelijke bij u aan huis komen om u mijn 
toekomstplannen voor de komende zes jaar 
persoonlijk voor te stellen. Met veel ambitie wil 
ik samen met U van Geraardsbergen een nog 
mooiere en aangenamere stad maken. Want 
geen MUUR is te hoog!

Tot binnenkort!

David Larmuseau
Kandidaat op de derde plaats
lijst CD&V gemeente

Meer info op de website 
www.davidlarmuseau.com 

of via e-mail 
david_larmuseau@hotmail.com
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De sterkste ploeg sinds jaren
Dromen verwezenlijken kan je niet alleen. Ik ben blij deel uit te maken van een bijzonder sterk 
team. CD&V trekt met de sterkste ploeg sinds vele jaren naar de verkiezingen. Met CD&V is de 
toekomst van Geraardsbergen in goede handen. Steun daarom ook onze kandidaten!
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