
  

 

 
Maandelijkse nieuwsbrief David Larmuseau – september 2016 

INHOUD 

1. Werken in Denderoord schieten goed op. – ‘Dak- en schilderwerken deze maand 
voltooid’.  

2. Mantelzorgpremie: Gemeentebesturen kunnen het verschil maken.  

3. Internationale Dag van de Geestelijke Gezondheid op 10 oktober 2016  

_______________________________________________________________________________________________________ 

David Larmuseau geeft zijn persoonlijke kijk op de gebeurtenissen van de voorbije week in zijn blog 
Tiebreak. 
Hierbij gevoegd vindt u de blogberichten van de maand september. 
Nr. 23: Jan De Cooman.  Geen enkele andere figuur is zo verweven met mijn geboortedorp Zandbergen 
dan Jan De Cooman.    
Nr. 24: Hunnegem. Zondag 4 september was een hoogdag voor de site Hunnegem.   
De Tiebreaks kan u lezen op mijn website www.davidlarmuseau.com/homepage. 
 

 
1. Werken in Denderoord schieten goed op. – ‘Dak- en schilderwerken deze 

maand voltooid.’  
De werkzaamheden in het woonzorgcentrum Denderoord schieten goed op. ‘Over drie tot 
vier weken zijn de dak- en de schilderwerken voltooid’, zegt een tevreden OCMW-voorzitter 
David Larmuseau.  
In het woonzorgcentrum Denderoord worden grote werken uitgevoerd. De schilderwerken hebben 
betrekking op de ramen ter hoogte van de inkom, de keuken en de binnentuin. Daarnaast worden ook 
dakwerken uitgevoerd. En waar nodig worden ook de dakgoten vernieuwd.  
‘Die werken worden uitgevoerd met een minimale hinder voor de bewoners’, vertelt David Larmuseau. ‘Nu 
de stellingen ter hoogte van de voorgevel weg zijn, is ook aan de buitenzijde daarvan niets meer te 
bemerken.’ 

http://www.davidlarmuseau.com/homepage


De OCMW-voorzitter beklemtoont dat die werken passen binnen een globaal plan om de infrastructuur van 
dit woonzorgcentrum tip top in orde te houden. Zo vonden de voorbije jaren brandbeveiligingswerken plaats, 
werd de toegankelijkheid verbeterd en een verouderde vleugel gerenoveerd.  
 
‘Al die verbeteringen stellen ons in staat om in het Denderoord blijvend hoogstaande kwalitatieve zorg aan te 
bieden’, besluit Larmuseau. ‘En dat is onze belangrijkste bekommernis.’  
 
Ondanks een sterk sociaal beleid, blijft de kinderamoede stijgen. Een studie van Kind en Gezin toont aan dat 
het woonbeleid de achillespees is, want Geraardsbergen blijft een aantrekkingspool voor armen. ‘Een 
Rondetafelconferentie zal het OCMW-beleid evalueren en bijsturen waar nodig’, zegt voorzitter David 
Larmuseau. ‘En er zullen nog dit jaar bijkomende budgetten ter beschikking worden gesteld.’  
 

 
(foto: WZC Denderoord, binnentuin) 

 

 

2. Mantelzorgpremie: Gemeentebesturen kunnen het verschil maken.  

OCMW-voorzitter David Larmuseau van Geraardsbergen is het niet eens met N-VA-kamerlid Peter 
Persyn die overal eenzelfde mantelzorgpremie wil toekennen. ‘Hier speelt voluit de gemeentelijke 
autonomie.’ 
De mantelzorg is de hoeksteen voor het betaalbaar houden van de ouderenzorg. Want door de inzet van 
600.000 mantelzorgers kunnen hun familieleden, vrienden of buren veel langer binnen hun vertrouwde 
omgeving blijven wonen. Mantelzorgers krijgen geen vergoeding, maar op veel plaatsen een lokale premie. 
Omdat de verschillen tussen de gemeenten groot zijn, en een aantal gemeenten dat een mantelzorgpremie 
toekent, ook daalt, wil kamerlid Peter Persyn die premies in Vlaanderen gelijkschakelen. 
 
‘Dat is geen goed idee’, vindt OCMW-voorzitter David Larmuseau. ‘Op dit gebied speelt voluit de 
gemeentelijke autonomie. Lokale besturen moeten oordelen of zorg voor hen al dan niet een belangrijk 
thema is.’ Zo voert Geraardsbergen de voorbije jaren een sterk sociaal beleid. Een onderdeel daarvan was de 
toekenning vanaf 2014 van een mantelzorgpremie van € 300 per jaar voor de mantelzorger die bij een 
zorgbehoevende ondersteuning biedt. Dat bedrag ligt niet alleen hoger dan het Vlaamse gemiddelde van € 



246, maar er kunnen zeer veel mensen op beroep doen. De toegangsvoorwaarden werden zo laag mogelijk 
gehouden om zo veel mantelzorgers een ondersteuning te geven. De enige voorwaarde is het voorleggen van 
een attest van  de zorgverzekering. 
 
‘Die keuze is niet evident’, vervolgt Larmuseau, ‘maar in het kader van de sterk toenemende vergrijzing de 
enige juiste optie. Er werden tot dusver 1.298 unieke mantelzorgers gefinancierd. Daarvoor wordt elk jaar 
een bedrag van € 180.000 voorzien binnen het OCMW beleid.’  
 
Voor de OCMW-voorzitter van Geraardsbergen is die autonomie cruciaal. ‘De Vlaamse overheid moet in deze 
materie niet betuttelend optreden. Dat leidt alleen maar tot nog meer bureaucratie. Er zijn zo al regeltjes 
genoeg. Steden en gemeenten staan als laagste beleidsniveau het dichtst bij de bevolking. Die lokale 
dynamiek, die het wezen vormt van onze democratie, mag onder geen enkel beding worden beknot.’ (zie ook 
nieuws TV-Oost): http://www.tvoost.be/nieuws/ocmw-geraardsbergen-vlaanderen-moet-niet-betuttelen-33841) 

 

 
 
 

3. Internationale Dag van de Geestelijke Gezondheid op 10 oktober 2016  

Op maandag 10 oktober 2016 organiseert de Stad Geraardsbergen in samenwerking met de Gezinsraad de 
Internationale Dag van de Geestelijke Gezondheid. 
 
In cinema Focus kan u de gratis filmvoorstelling bijwonen “Les intouchables”.  
 
Om 19u30 wordt u verwelkomd door David Larmuseau, Schepen van Welzijn en Sociale Zaken. Om 19u40 
krijgt u een toelichting door klinisch psycholoog Yvan De Groote. 
 
Om 20 uur start de film. 
 
 
 
 
 
 

http://www.tvoost.be/nieuws/ocmw-geraardsbergen-vlaanderen-moet-niet-betuttelen-33841


 

 
 
Bovenstaande info vindt u ook terug op mijn website www.davidlarmuseau.com. 
Bijkomende vragen en opmerkingen zijn steeds welkom. 
 
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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