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INHOUD 

 

Sociale situatie in Geraardsbergen : de cijfers 
 

Deze Nieuwsbrief bevat een lijvig dossier over de sociale situatie in Geraardsbergen. De belangrijkste 
vaststelling is dat dankzij een sterk preventief beleid het aantal leefloners in Geraardsbergen met 2,1 
procent is gedaald – tegenover een stijging met 11 procent in Vlaanderen. 
 
Deze nota omvat zeven punten.  
 

1.  Een analyse van de Gemeentelijke profielschets van Geraardsbergen 
2. Een analyse uit de cijfers uit het jaarverslag 2014 
3. Een analyse van de Lokale Inburgering- en integratiemonitor 
4. Cijfergegevens over de mensen van vreemde nationaliteit (géén erkende vluchtelingen) die steun 

krijgen vanuit het OCMW 
5. Het aantal erkende vluchtelingen in Geraardsbergen 
6. Activering van leefloners: het preventieve beleid 
7. Besluit. 

 
1. Gemeentelijke profielschets 
 

De Gemeentelijke Profielschets 2014 van de Studiedienst van de Vlaamse Regering illustreert dat de sociale 
draaglast in Geraardsbergen voor alle indicatoren van welzijn en armoede fors hoger ligt dan het Vlaamse 
gemiddelde.   
Opmerkelijke cijfers: 
We weerhouden uit deze studie de meest frappante gegevens. 
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.  
En nog frappanter is het cijfer van het aantal gerechtigden op mantelzorg en thuiszorg. Dat ligt op 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. En in Geraardsbergen rijden ook elf procent minder personenwagens rond.  
 
Neerwaartse trend versterkt: 
Opvallend is dat die negatieve trend van de voorbije jaren alleen maar 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.  
En dat terwijl de capaciteit van het aantal kinderopvangplaatsen een derde lager ligt.  
 
 

2. Jaarrekening 2014 
 
Een analyse van de jaarrekening 2014 leert dat de sociale uitgaven in Geraardsbergen op een hoog niveau 
blijven. In het licht van de hoger vermelde cijfers is dit geen toeval.  
Voor de uitbetaling van het leefloon bedraagt dat € 460.000 in 2014, tegenover € 462.000 in 2013. Hier is een 
zeer kleine daling opgetreden. 
Voor wat het totaal van de sociale uitgaven blijft dat op hoog niveau. In 2014 bedroeg dat € 3.149.000 
tegenover € 3.300.000 in 2013.  
Die daling is mede een gevolg van de daling van het aantal vreemdelingen dat wordt opgevangen in het kader 
van de Lokale Opvang Initiatieven (LOI). 
 
 

3. De Lokale Inburgering- en integratiemonitor 
 
De  Analyse van de Lokale Inburgering- en integratiemonitor van het jaar 2015 voor Geraardsbergen, 
eveneens van de Studiedienst van de Vlaamse Regering bevat interessante gegevens over de niet-Belgen in 
Geraardsbergen. 
 
Minder niet-Belgen: 
Een eerste vaststelling is dat Geraardsbergen de helft minder vreemdelingen telt. 
 
 Geraardsbergen  3,8 procent van de bevolking 
 Vergelijkbare steden  7,7 procent 
 Vlaams gemiddelde  7,5 procent 
Geraardsbergen heeft ook bijna de helft minder inwoners van buitenlandse herkomst. 
 
 Geraardsbergen  10,5 procent van de bevolking 
 Vergelijkbare steden  19,4 procent 
 Vlaams gemiddelde  18,4 procent 
 



Sociale situatie : 
Hoe vergaat het de niet-Belgen in Geraardsbergen? 
Voor een aantal criteria is hun score vergelijkbaar met de toestand in de vergelijkbare steden en het Vlaams 
gemiddelde.  
 

- De tewerkstelling en de werkloosheidsgraad 
- Ook de deelname aan het onderwijs 

 
Voor andere criteria liggen de cijfers hoger: 
 

- Het aantal Niet Werkende Werkzoekenden ongeveer 15 procent hoger 
- Het aantal jobloze schoolverlaters bijna tien procent hoger 
- Het aantal personen in het lager onderwijs en het secundair onderwijs met minstens één jaar schoolse 

vertraging 
- Het aantal personen dat recht heeft op een leefloon of een equivalent leefloon ligt fors hoger 

             Geraardsbergen            10,9 procent van de herkomstgroep 
             Vergelijkbare steden               3,5 procent 
             Vlaams gemiddelde  4,3 procent 

- Het aantal geboorten in kansarme gezinnen 
 

Ten slotte liggen de cijfers voor twee criteria lager: 
- Het aantal huurders en kandidaat-huurders 
- De deelname aan de verkiezingen 

 
 

4. Personen van vreemde nationaliteit (géén erkende vluchtelingen) die steun krijgen van het OCMW 
 
Evolutie van het aantal personen van vreemde nationaliteit dat Recht heeft op Maatschappelijke 
Hulp (RMH). 
 

 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 1-11-2015 

140 141 190 221 220 177 150 

 
Sinds 2012 is dat aantal personen van vreemde nationaliteit in Geraardsbergen dat steun krijgt van het 
OCMW met 31 procent gedaald. 
 
De toestand is op 1 november 2015: 
 
Precies 150 mensen van vreemde nationaliteit krijgen momenteel steun van het OCMW. Zij kunnen worden 
onderverdeeld in vijf categorieën: 

- 10 leefloongerechtigde vreemdelingen in het bevolkingsregister. Dit kan na vijf jaar verblijf worden 
aangevraagd 

- 46 leefloongerechtigde vreemdelingen in  het vreemdelingenregister die beschikken over een 
duurzaam verblijfsrecht 

- 34 personen krijgen een equivalent leefloon zonder een duurzaam verblijf. 
- 39 personen (inclusief 17 kinderen en hun partners) krijgen dringende medische hulp. 



- Tenslotte zijn er 21 personen bij wie een adviesdossier lopende is bij Kind en Gezin, die gewone steun 
krijgen (o.a. bij de aankoop van melk), die een beroep doen op het budgetbeheer zonder een ander 
lopend dossier, enz.. 

 
 

5. Erkende vluchtelingen 
Het aantal erkende vluchtelingen in Geraardsbergen ligt na de sluiting van de Lokale Opvanginitiatieven 
(LOI’s) in 2013 wegens het gebrek aan kandidaten fors gedaald. 
Sindsdien blijft dat op hetzelfde niveau. 
 

2013 2014 01-06-2015 

30 32 32 

 
In de eerste jaarhelft van 2015 is dat aantal niet gestegen. 
 
 

6. Activering van leefloners: het preventieve beleid 
 

ALGEMENE OPMERKING 
Het vermelden van cijfermateriaal is een delicaat gegeven omdat er verschillend wordt gemeten: het aantal 
dossiers per MAAND, per TRIMESTER of per JAAR. Die tellingen bevatten (dit kan ook niet anders substantiële 
verschillen).  
 
Aantal personen Recht op Maatschappelijke Integratie (RMI) & artikel 60 – met inbegrip van de erkende 
vluchtelingen (OP JAARBASIS) – officiële statistieken 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

259 323 347 360 371 396 390 

 
 
De cijfers: Sociale Dienst – Tewerkstelling (TRIMESTRIËLE BASIS) 

 Kwarta
al 2 
2014 

Kwarta
al 3 
2014 

Kwarta
al 4 
2014 

Kwartaal 
1 2015 

Kwartaal 
2 2015 

Kwartaal 
3 2015 

Leefloon       

Art60 § 7 - voltijds - 
jonger dan 25 jaar 
(125%) 

4 4 6 6 10 11 

Art60 § 7 - voltijds - 
ouder dan 25 jaar 
(100%) 

25 30 29 23 24 25 

Sociale economie 
initiatieven (100%) 

16 15 14 15 14 11 

W65-levensmin.       

Wet 65 epuivalent 
leefloon sociaal 
economie initiatief 

6 5 6 6 4 8 



Wet 65 equivalent 
leefloon artikel 60 

9 11 13 7 12 18 

TOTAAL aantal 
behandelde dossiers 
per kwartaal 

60 65 68 63 64 73 

       Het aantal tewerkstellingen binnen de dienst activering blijft stijgen. Dit leidt tot een dalend 
aantal(equivalent) leefloon gerechtigden (zie onderstaande tabel). 
 
De cijfers: Sociale Dienst - leefloners: 

 Kwarta
al  
2 -  
2014 

Kwarta
al  
3 - 2014 

Kwart
aal 4 - 
2014 

Kwarta
al  
1 - 
2015 

Kwarta
al  
2 - 
2015 

Kwar
taal 3 
- 
2015 

Leefloon 237 243 233 243 252 238 

Geïndividualiseerd 
integratiecontract jonger dan 25 
jaar- gewone leefloners 

13 11 10 15 16 19 

Leefloon (55%)- gewoneleefloners 153 162 160 161 168 147 

Persoon ingeschreven in 
vreemdelingenregister (100%)- 
erkend 

32 35 35 39 42 48 

Project individuele integratie  
(75%)- gpmi erkende opleiding 

 1 1  1 3 

Sociaal integratieproject student 
(65%)- gpmi student 

31 27 20 21 21 18 

Toekenning leefloon daklozen bij 
definitieve vestiging (100%) 

13 15 14 15 15 12 

Vreemdelingen geïndividualiseerd 
integratiecontract jonger dan 25 
jaar 

1 1  1   

 
Evolutie op MAANDBASIS – officiële statistieken 

December 2014 177 

Januari 2015 182 

Februari 2015 187 

Maart 2015 186 

April 2015 187 

Mei 2015 191 

Juni 2015 188 

Vergelijking juni 2014 – juni 2015 op MAANDBASIS – officiële statistieken 

Juni 2014 184 

Juni 2015 188 

 Betreft hier een stijging met 2,1 procent 
 
 



Vergelijking derde trimester 2014 – derde trimester 2015 op TRIMESTRIELE BASIS  

3de trimester 2014 243 

3de trimester 2015 238 

 Betreft hier een daling met 2,1 procent 
 
Verklaring van de evolutie van de cijfers 
De federale regering van Elio Di Rupo heeft in 2012 beslist dat schoolverlaters of jonge werkzoekenden die in 
een periode van 21 maanden minder dan 315 dagen hebben gewerkt, na drie jaar hun 
werkloosheidsvergoeding verliezen.  
Deze maatregel, die in voege trad op 1 januari 2015, had betrekking op ongeveer 55.000 jongeren, onder wie 
een hondertal in Geraardsbergen.  
De stijging van het aantal leefloners in de eerste helft van 2015 is dan ook logisch.  
 
Preventieve aanpak vanuit het OCMW 
Omdat het risico zeer groot was dat de meesten geen andere uitweg zou zien dan een leefloon aan te vragen 
bij het OCMW werd preventief een actieplan uitgewerkt.  
Het doel was om de gevolgen voor de getroffen Geraardsbergse jongeren zoveel mogelijk in te perken. Het 
OCMW wilde hen in geen geval in de armoede duwen, maar maximale inspanningen te doen om ze te 
begeleiden naar werk, een opleiding of een stage. 
° De eerste maatregel was de uitbreiding van de dienst Activering van het OCMW die mensen tijdelijk aan 
een job helpt in het kader van artikel 60.  
° Verder wordt in samenwerking met Leerpunt wekelijks een Jobclub georganiseerd in de lokalen van het 
OCMW. Daarbij worden de jongeren ondersteund bij hun zoektocht naar werk.  
° En voor wie jonger is dan 25 is er de groepswerking Skill Builders (SBS) waarbij zijn intensief worden 
begeleid teneinde competenties en werkervaring aan te leren.  
° Ten slotte zal door de opmaak van een afsprakennota tussen het OCMW en de VDAB de samenwerking in 
de toekomst nog beter verlopen 
 
Positieve resultaten 
De stijging van het aantal leefloners was onvermijdelijk wegens het groot aantal jongeren dat zijn 
werkloosheidsuitkering heeft verloren.  
Wel ligt die stijging in de eerste vijf maanden van 2015 liefst 28 percent lager dan het Vlaamse gemiddelde 
(8% tegenover 11%).  
En voor het derde kwartaal blijkt dat er vergelijking met 2014 zelfs een daling is van het aantal leefloners 
met 2,1 procent. Dit betekend dat de forse toename volledig is geneutraliseerd.  
De grote inspanningen van de Sociale Dienst hebben resultaten opgeleverd. Het OCMW-bestuur blijft dan 
ook verder werken op de ingeslagen weg. Vanaf 1 november wordt de dienst Activering versterkt met een 
bijkomende voltijdse begeleider. 
Aanvullende activeringsprogramma’s 
Het OCMW heeft een convenant afgesloten met drie externe partners voor hat activeren van OCMW-cliënten 
   

7. Besluit 
 
De Gemeentelijke Profielschets leert ons dat de sociale draaglast in Geraardsbergen zeer zwaar is. Op alle 
indicatoren scoort de stad fors hoger dan de middelgrote steden in Vlaanderen en het Vlaams gemiddelde. 
Meest opvallend is dat die neerwaartse trend de voorbije jaren alleen maar is versterkt.  



 

De cijfers van de Jaarrekening 2014 tonen aan dat de sociale uitgaven van het OCMW op een hoog niveau 
blijven. Voor de uitbetaling van leefloon blijven die status quo. In de globaliteit is er een lichte daling. Die is 
mede het gevolg van de afbouw van de Lokale Opvang Initiatieven (LOI’s). 
Verder leert de Lokale Inburgerings- en Integratiemonitor 2015 ons dat Geraardsbergen minder 
vreemdelingen en inwoners van buitenlandse herkomst telt dan vergelijkbare steden in Vlaanderen en het 
Vlaamse gemiddelde. Maar de stad scoort op een aantal sociale indicatoren lager. 
Het aantal personen van vreemde nationaliteit dat steun krijgen van het OCMW is de voorbije 2,5 jaar 
gedaald met 31 procent.  
Ten slotte wordt vanuit de cijfergegevens van de cel tewerkstelling en de leefloners ingezoemd op het 
activeringsbeleid van het OCMW-bestuur. De grote inspanningen die worden geleverd werpen ook vruchten 
af.  
 

*** 
 
Bovenstaande info vindt u ook terug op de website van het OCMW : www.ocmwgeraardsbergen.be. 
 
Bijkomende vragen zijn steeds welkom. 
 
Tevens vindt u de nieuwsbrief voor de maand november 2015 en alle reeds opgemaakte nieuwsbrieven voor 
de jaren 2013, 2014 en 2015 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 

Uitschrijven + (Naam invullen) 
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