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NIEUWJAARSTOESPRAAK 2016  
 
Dames en heren, 

Het is een goede gewoonte om ter gelegenheid van het nieuwe jaar terug te blikken op wat is geweest, en een blik te werken 
op de toekomst. 

2015 is een bewogen, maar boven alles een belangrijk jaar geworden in de geschiedenis van ons OCMW.  

Vooreerst een bewogen jaar omdat tal van studies hebben aangetoond dat Geraardsbergen – en dan vooral het centrum – een 
arme en een oude stad is. De cijfers van de studiedienst van de Vlaamse regering tonen aan dat we in een neerwaartse spiraal 
zitten. Het gemiddelde inkomen dat in 2008 nog op het Vlaamse niveau lag, blijft dalen. Het aantal kinderen dat wordt geboren 
in armoede, dat in 2008 nog op Vlaams niveau lag, is gestegen naar 40 procent. En bij onze senioren cijfer ligt het aantal 
gerechtigden op mantelzorg en thuiszorg 74 procent hoger dan het Vlaams gemiddelde.  
Dit zijn harde cijfers waarvan je als beleidsverantwoordelijke soms wakker ligt. 

Maar 2015 is ook een belangrijk jaar geworden omdat we vanuit onze visie er in geslaagd zijn om meer dan ooit een sterk 
sociaal beleid te voeren dat de reële noden aan de wortel aanpakt. Dat is alleen mogelijk dankzij een rigide financieel beleid. 
Op onze werking werd structureel 1,2 miljoen euro bespaard door het optimaliseren van de inkomsten en het verminderen 
van de werking- en loonkosten.  



Wat houdt onze visie in, vraagt u zich wellicht af? 
Ons beleid telt vier krachtlijnen die dit jaar zeer sterk uit de verf zijn gekomen.  

In de eerste plaats gaat er meer geld naar nieuwe initiatieven die het sociaal beleid in de breedte en de diepte versterken. 
Tot 2019 gaat het over een bedrag van 3,5 miljoen euro. Met dat geld pakken we de behoeften aan de basis aan.  

Enkele voorbeelden.  
In de ouderenzorg zorgt de mantelzorgpremie van €25 per maand er voor dat onze bejaarden zo lang mogelijk kunnen blijven 
wonen binnen hun vertrouwde omgeving.  
En met de oprichting van de dienst Net-Werkt, die instaat voor de netheid in de deelgemeenten, werd de werking van onze Cel 
Tewerkstelling naar een nog hoger niveau getild.   
We zijn begonnen met ons Sociaal Huis aan Huis. Wie vragen heeft over wonen, werk, opvang, pensioen enzovoort stuurt een e-
mail of telefoneert, en wordt thuis op maat geholpen door een deskundige. Voor de mensen in de deelgemeenten met 
mobiliteitsproblemen is dit de ideale oplossing.  

Ten tweede is ‘het OCMW is er voor alle inwoners’. Met tal van nieuwe initiatieven willen de hele bevolking bereiken. We 
werken zoveel mogelijk drempelverlagend en willen de stigmatisering rond het OCMW doorbreken. Want doorgaans zetten 
mensen pas de stap naar de Kattestraat 27 wanneer het water aan hun lippen staat.  

Ook nu enkele voorbeelden.  
De coördinatie van de strijd tegen de kinderarmoede. Een grootschalig project heeft tot doel alle kinderen gelijk aan de start te 
krijgen wanneer ze naar de eerste kleuterklas gaan. Want onderzoek toont aan dat velen op dat moment al een bijna 
onoverbrugbare achterstand hebben opgelopen. De hoeksteen van onze werking is het Huis van het Kind. Dat is officieel erkend 
door Kind en Gezin. Het voorbije jaar werden grote stappen gezet die aan de opening voorafgaan. Het Huis van het Kind staat 
open voor alle kinderen van Geraardsbergen, maar wel voorzien we in specifieke acties voor de kinderen in kansarmoede.  
Tweede voorbeeld. Elk nieuw geboren kind krijgt een geboorteondersteuning of pamperbon van 25 euro. En daarnaast is in het 
kader van de strijd tegen de kinderarmoede een bijkomende ondersteuning voorzien bij de aankoop van babymelk.  
En door gezamenlijke stoololie aan te kopen, krijgt Geraardsbergenaars in het algemeen, maar de sociaal zwaksten in het 
bijzonder een aanzienlijke korting op zijn energiefactuur.  

Ten derde zijn we er van overtuigd dat ‘wat we zelf doen, we ook beter doen’. We versterken onze werking op de domeinen 
waar intern de knowhow voorhanden is. Die aanpak getuigt van het geloof in het eigen kunnen en van vertrouwen in het eigen 
personeel.  

Zo hebben we beslist om de catering vanaf 1 maart 2016 opnieuw in eigen beheer te nemen. Die omschakeling zal grote 
inspanningen vragen maar de voordelen zijn meervoudig. We kunnen goedkoper werken en de kwaliteit van de maaltijden 
verbeteren. En bovendien kunnen we daardoor de werking van de woonzorgcentra breakeven doen draaien, wat meteen de 
toekomst van onze zorginstellingen veilig stelt.  

Ten slotte werken wij meer dan voorheen meer samen met externe partners. Dat laatste punt lijkt tegenstrijdig met het 
vorige, maar dat is een paradox of een schijnbare tegenstelling. De domeinen waar het OCMW goed in is, worden versterkt. En 
op de punten waar we minder knowhow in huis hebben, werken we samen met anderen. 

Ook nu enkele voorbeelden. We centraliseerden de werking van de vijf organisaties die in Geraardsbergen actief zijn bij de 
bedeling van voedselpakketten aan kansarmen onder de vleugels van het CAW. En de dienst preventieve woonbegeleiding 
voorkomt uithuiszettingen wanneer mensen bij huurachterstand voor de vrederechter moeten verschijnen. En bij het ‘activeren’ 
van onze leefloners werken we intensief samen met het CAW, Leerpunt Zuid-Oost-Vlaanderen en de Kringloopwinkel ’t Vierkant. 
 
Dit vernieuwende beleid dat onze medewerkers elke dag opnieuw met veel inzet waarmaken, levert daadwerkelijk ook 
vruchten op. Bij het activeren van de leefloners is Geraardsbergen een voortrekker in Vlaanderen. Waar dat aantal gemiddeld 
met 11,3 is gestegen, werd de voorbije maand een daling van 2,1 procent opgetekend. 

2015 was een bewogen, maar een belangrijk jaar omdat we erin geslaagd zijn een sterk sociaal beleid te voeren dat 
tegelmoetkomt aan de noden van de mensen. Het is een jaar waarin we onze droom van ‘Geraardsbergen sociale stad’ 
voor een stukje waar hebben gemaakt. De verwezenlijking van die droom blijft een werk van lage adem, maar de 
resultaten die we hebben geboekt, sterken onze overtuiging om in 2016 verder op ons elan voort te gaan. 

Want er staat ook heel wat op stapel. 

° We gaan nieuwe initiatieven nemen om direct in te spelen op de noden aan de basis. Diverse pisten worden daarbij 
bestudeerd. 
 
° We blijven inzetten op het zoveel mogelijk activeren van de leefloners.  We gaan de grote inspanningen van de voorbije jaren 
nog intensifiëren.  
 
° 2016 moet het jaar worden waarin ons Huis van het Kind haar deuren gaat openen, met als eerste concrete initiatief de 
Spelotheek.  



 
° We hopen dat de administratieve lijdensweg van de bouw van nieuwe assistentiewoningen (de vroegere serviceflats) op de 
site van de vroegere Rijkswachtkazerne zo snel mogelijk tot een goed einde wordt gebracht. De sociale 
huisvestingsmaatschappij Vlaamse Ardennen zal bijkomende serviceflats tegen een sociaal tarief ter beschikking stellen van 
de lokale bevolking. 
 
° Volgend jaar begint de ingrijpende renovatie van de assistentiewoningen van De Maretak alsook de tweede fase van de 
renovatie van het Denderoord. Verder staan talrijke kleine initiatieven op stapel die de levenskwaliteit van onze senioren 
willen verbeteren.  

° En ten slotte wordt 2016 het jaar waarin eindelijk de minder mobielencentrale zal worden uitgebouwd.  

De verwezenlijking van dat alles zal veel inzet vergen van ieder van ons. En om goed te kunnen werken, is een goede 
gezondheid van het grootste belang. Boven alles een gezond  2016 is mijn diepste wens voor u allen.  

Ik wens u van harte een gezond en succesvol 2016. 

David Larmuseau 
24 december 2015 

 

*** 

 

1. Geraardsbergen gaat tegen de stroom in 

‘Rusthuizen OCMW worden winstgevend’ 

Negen op de tien OCMW-rusthuizen maken verlies. ‘Door vanaf 1 maart 2016 de catering opnieuw in eigen beheer te nemen, 

wordt onze werking opnieuw winstgevend’, zegt OCMW-voorzitter David Larmuseau. ‘De openbare rusthuizen hebben wel 

degelijk een toekomst.’ 

Professor Jozef Pacolet van de KU Leuven becijferde dat negen op de toen OCMW-rusthuizen zwaar verlies maken. Gemiddeld 

gaat dat over 2,4 euro per dag en per bed. Volgens Pacolet is dat een gevolg van een structurele onderfinanciering voor de 

patiënten met de zwaarste behoeften aan verzorging die vaak in de OCMW-rusthuizen terechtkomen. 

David Larmuseau beaamt de analyse van de professor, maar nuanceert die. ‘Het is wel degelijk mogelijk om door een goed 

beheer ook de openbare rusthuizen winstgevend te maken.  Het Denderoord kan al een paar jaar positieve resultaten 

voorleggen.’ 

Hij maakt zich sterk dat dit ook met het nieuwe rustoord van het OCMW, De Populier, weldra het geval zal zijn. En dat ondanks 

de zware afschrijving van de investeringen. ‘Vanaf 1 maart 2016 wordt de catering opnieuw in eigen beheer genomen. 

Daardoor kunnen we jaarlijks een half miljoen euro besparen en aan onze bewoners zonder prijsverhogingen blijvend een 

kwalitatieve zorg aanbieden.’ 

De voorzitter gaat dan ook in tegen de algemene trend waarbij een uitverkoop plaatsvindt naar de private sector. ‘De 

openbare sector kan een betaalbare, toegankelijke en een kwalitatieve zorg blijven garanderen. Wanneer die geen meerkost 

betekenen voor de gemeenten, is hun toekomst ook verzekerd.’ 

  

2. Werken gespreid over drie jaar 

              ‘€ 720.000 voor renovatie assistentiewoningen’ 

Zestig assistentiewoningen van De Maretak worden de komende drie jaar gerenoveerd. ‘De badkamers en de vloer worden 

uitgebroken en ook zijn aanpassingen aan de keuken gepland’, zegt OCMW-voorzitter David Larmuseau. Daarnaast zullen 

schilderwerken de aanblik verfraaien. Voor de werken wordt € 720.000 uitgetrokken. 

In de jaren 1980 werden aan de Groteweg in Geraardsbergen zestig serviceflats of assistentiewoningen gebouwd onder het 

voorzitterschap van Adrien Van Heuverswyn. Die behoren tot de eerste generatie van serviceflats in Vlaanderen. Ruim dertig 

jaar later zijn die aan vernieuwing toe.  



 

‘We gaan de zestig oudste assistentiewoningen grondig renoveren’, legt OCMW-voorzitter David Larmuseau uit. ‘Daarvoor 

wordt een budget uitgetrokken van € 720.000. De badkamers en de vloeren worden uitgebroken en verder zijn 

aanpassingswerken aan de keuken voorzien. Ten slotte zullen schilderwerken de aanblik van het gebouw verfraaien.  

De OCMW-raad keurde op 16 december de princiepsbeslissing goed. De volgende stap is het uitschrijven van een openbare 

aanbesteding. De werken zullen aanvangen in 2016 en worden gespreid over drie jaar. ‘Elk jaar komen twintig flats aan de 

beurt’, zegt de OCMW-voorzitter. ‘We zullen erover waken dat de ongemakken voor de inwoners tot een minimum worden 

beperkt.’ 

 Met dit project wordt Larmuseau’s belofte voor een betaalbare, toegankelijke en kwalitatieve dienstverlening bewaarheid. ‘De 

prijzen voor de bewoners zijn niet verhoogd, de hoge waarborgen zijn afgebouwd en nu wordt ook de kwaliteit verbeterd’, 

besluit hij.  

  

3. Geraardsbergen neemt verantwoordelijkheid op. 

‘Opvang van vijftien asielzoekers’ 

Het OCMW van Geraardsbergen heeft in samenspraak met het college van burgemeester en schepenen beslist om een Lokaal 

Opvang Initiatief in te richten voor vijftien asielzoekers. ‘Op die manier willen we anticiperen op het spreidingsplan van de 

staatssecretaris voor Asiel, Theo Francken.’  

  

‘Nu het verplicht spreidingsplan voor de asielzoekers er komt, willen we ons goed voorbereiden’, zegt OCMW-voorzitter David 

Larmuseau.  

Daarom besliste de OCMW-raad van 16 december om 15 plaatsten in een Lokaal Opvang Initiatief (LOI) in te richten. Wanneer 

de vraag groter is, kan dat aantal nog worden verhoogd. Geraardsbergen heeft immers altijd gezegd dat de stad zijn 

verantwoordelijkheid zal opnemen wanneer er een spreidingsplan komt dat rekening houdt met de sociale correcties. 

De gemeenten die al opvangplaatsen voor asielzoekers hebben op het ogenblik dat dit spreidingsplan van kracht zal worden, 

krijgen bonuspunten.  

‘Door de asielzoekers dicht bij het OCMW op te vangen, kunnen we ze beter begeleiden’, zegt Larmuseau. ‘De asielprocedure is 

vaak een lange periode van wachten en hopen. Daarom is het belangrijk dat de kinderen zich integreren door naar school, een 

sportclub of een jeugdbeweging te gaan. En dat ook de ouders een cursus Nederlands kunnen volgen. Daar willen we ten volle 

voor gaan, net zoals we vandaag de hulpbehoevende  Geraardsbergenaren helpen die aankloppen bij het OCMW.’ 

  

  

*** 

  

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 december 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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