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Beste lezer,
De voorbije weken stonden in het teken van begrotingsbesprekingen, zowel in het Vlaams
Parlement als in gemeente en OCMW.
Op alle domeinen moet bespaard worden. Toch deed CD&V het nodige om middelen vrij
te maken voor bijkomende noden. Vlaanderen investeert in 2015 € 65 miljoen extra in
Welzijn, o.a. € 40 miljoen voor personen met een handicap en € 20 miljoen extra voor
kinderopvang. Met de middelen voor de Huizen van het Kind varen we overigens ook in
Zoersel goed. Ons Huis van het Kind kreeg een erkenning en toezegging van subsidie.
Ook in Zoersel blijven we met het budget inzetten op een zorgzame en bruisende
gemeente. Een budget is natuurlijk maar een financieel kader. Het vraagt concrete acties
om de doelstellingen uit te werken. Dat is waar ik op wil blijven inzetten, zowel op Vlaams
vlak als lokaal. Onder meer via parlementaire vragen, maar ook via concrete initiatieven.
Het bleef ook gezellig druk in Zoersel, met de uitreiking van de cultuurprijs, acties in het
verlengde van de week van de armoede, de kerstmarkt en de ondertekening van de
samenwerkingsovereenkomst voor de organisatie van woonbegeleiding.
Nu staan we aan de vooravond van de kerstvakantie en kijk ik samen met u uit naar
gezellige familiemomenten. Ik wens u dan ook van harte een hartverwarmende
eindejaarsperiode toe.

Sterke stijging van
alleenstaanden op wachtlijst
sociale huurders
Het aantal alleenstaanden op een wachtlijst voor
een sociale woning in Vlaanderen is in de
periode 2009-2013 gestegen van 35.338 tot
49.067. Dat is een opvallende stijging van 37,4%
Het totale aantal kandidaat-huurders op de
wachtlijsten steeg met 27,3% van 82.448 tot
104.946.
Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams minister voor Wonen
Liesbeth Homans op een parlementaire vraag van mij.
In dezelfde periode steeg de wachttijd op een sociale woning.
Niet-alleenstaanden moesten in 2009 gemiddeld 996 dagen
wachten, in 2013 liep deze termijn op tot 1.130 dagen. Voor
alleenstaanden ging de termijn van 942 tot 1.003 dagen. In
het algemeen kunnen alleenstaanden dus sneller terecht in
een sociale woning.
Binnen het lokaal woonoverleg bepalen de gemeente en de
sociale huisvestingsmaatschappij welke woningtypes voldoen
aan de lokale behoeften en dus ook welke woningtypes best
gebouwd of gerenoveerd worden.

Uitstrooien van assen op
publieke plaatsen moet kunnen
Nu is het decretaal niet toegelaten om assen van
overledenen uit te strooien op publieke plaatsen.
Toch gebeurt het vaak, nadat men - en dat mag
wel - de assen mee naar huis heeft genomen.
Hoog tijd om praktijk en regelgeving met elkaar
in het reine te brengen.
In Vlaanderen is het niet toegelaten om stoffelijke
overschotten te begraven of assen uit te strooien op het
openbaar domein. Er bestaat echter een maatschappelijke
vraag naar. In de praktijk strooien mensen vaak uit in een
park, in een rivier of in de duinen. Er is immers geen controle
op de bestemming van de assen, indien nabestaanden de
door het decreet toegelaten keuze benutten om de assen
thuis te bewaren.
Normaal moet op het einde van de bewaring die as worden
teruggebracht naar de gemeente voor uitstrooiing of
begraving op de begraafplaats. Dat gebeurt zelden en wordt
niet gecontroleerd, laat staan gesanctioneerd.
Daarom wil ik een voorstel uitwerken om de mogelijkheden tot
het uitstrooien van assen te verruimen. Het creëren van een
wettelijk kader zou voor wat nu al in de praktijk gebeurt, enige
vorm van controle, gekoppeld aan de eerbied voor de
nabestaanden en het respect voor het privéleven, mogelijk
kunnen maken.
Lees meer

3000 kinderen en jongeren in
pleegzorg hebben recht op
volledige studietoelage
Het nieuwe decreet pleegzorg bepaalt dat een
pleegkind (minderjarige) of een pleeggast
(meerderjarige) recht heeft op een volledige
school- of studietoelage op voorwaarde dat de
pleegzorg in het pleeggezin langer dan 1 jaar
duurt. De grootte van de doelgroep wordt thans
geschat op zo'n 3.000 personen.
Beweegreden voor deze bepaling was dat oplopende
studiekosten geen beletsel mogen vormen om de pleegzorg
voort te zetten. De bepaling trad in werking op 1 september
2014 en vandaag wordt de doelgroep pleegkind/pleeggast
met recht op een volledige toelage geschat op zo’n 3000
personen, goed voor een geraamde kost van iets meer dan €
1 miljoen. Dat vernam ik van Vlaams minister van Onderwijs
Hilde Crevits in antwoord op een parlementaire vraag. De
regeling is een belangrijk aspect in het algemene doel van het
pleegzorgdecreet, nl. pleegzorg in het
hulpverleningslandschap positioneren als de meest
aangewezen oplossing voor kinderen die, om welke reden
dan ook, tijdelijk niet thuis kunnen blijven.

Ja, Sinterklaas bestaat!
De Sint komt niet in elk gezin. Of toch niet in
gelijke mate. Soms helpt het OCMW een handje,
maar ook hier zijn grote verschillen. Ik vind dat
een sinterklaasbijdrage vanuit het OCMW een
wezenlijk onderdeel is van een kansenbeleid. Het
kan kinderen de kans geven om eens écht kind te
zijn.
Jammer genoeg krijgen niet alle kinderen dezelfde kansen. In
Vlaanderen leefden in 2011 25.803 mensen van een leefloon.
27,6% van de leefloontrekkers heeft ook kinderen ten laste.
Kinderen aan wie de OCMW via het leefloon, maar ook via
diverse middelen tot maatschappelijke participatie proberen
kansen te geven. Maar zelfs dan zijn er veel verschillen.
36 op 100 OCMW’s doet een (geldelijke of materiële)
tegemoetkoming aan cliënten in het kader van het
sinterklaasfeest. Dat bleek uit een bevraging die ik deed bij
alle Vlaamse OCMW's. Het bedrag van die bijdrage kan erg
verschillen, van € 8 tot € 90 per kind. In de meeste gevallen
draait de bijdrage echter rond € 20 à € 30. Enkele OCMW’s
geven geen directe bijdrage, maar organiseren voor hun
cliënten een sinterklaasfeest.
Vaak putten de OCMW’s voor deze tegemoetkoming uit de
federale subsidie in het kader van socio-culturele participatie
of kinderarmoede.
Ik vind een sinterklaasbijdrage vanuit het OCMW absoluut
een goede zaak en betreur de verschillende toepassingen.
Sinterklaas is een feest voor alle kinderen. Een kleine

bijdrage voor gezinnen die het financieel niet gemakkelijk
hebben, kan voor vele kinderen een groot verschil maken.

Leerlingen van Beuk & Noot
trekken ten strijde tegen armoede
De week van de armoede die het OCMW in
oktober lanceerde, inspireerde ook leerlingen
van basisschool Beuk & Noot om iets te doen
voor mensen in kansarmoede. Marthe, Eva en
Femke stampten zelf de actie 'Bestrijd Armoede!'
uit de grond.
Ook de leerlingen van Beuk & Noot beleefden een
armoedeweek. Ze kregen pompoensoep met droog brood en
maakten een klaskookboek met goedkope receptjes.
Drie leerlingen gingen een stap verder en zamelden voedsel
en kleding in. Met het eten dat ze inzamelden, maakten ze
meer dan 20 kerstpakketten. Elk met een fles champagne,
een fles wijn of kinderchampagne en wat lekkers om de
mensen met financiële moeilijkheden in onze gemeente te
trakteren op een feestelijke kerst. Het OCMW zorgt ervoor dat
deze terechtkomen bij 37 hulpbehoevende gezinnen.
Kleren en schoenen sorteerden de leerlingen per leeftijd en
overhandigden ze maandag ll. aan Rock en Bloes te Malle,
een onderdeel van kringwinkel De Cirkel. In 2013 verwees het
OCMW 107 gezinnen naar Rock en Bloes, omdat ze daar
kwaliteitsvolle en betaalbare spullen vinden. 21 gezinnen
kregen in 2013 nog een attest waarmee ze korting genieten
van 20% bij De Cirkel.
Ik vind het prachtig om te zien hoe ook de jongste
Zoerselaars zich engageren voor hun medemensen. Het
lesthema ‘kansarmoede’ heeft bij hen blijkbaar toch ook een
snaar geraakt. Petje af voor deze leerlingen en een dikke
merci aan de leerkrachten voor de hulp en ondersteuning bij
de actie.

Ivo Van Vaerenbergh wint
Zoerselse cultuurprijs
Op 7 dec. mocht ik als schepen van cultuur de
Zoerselse cultuurprijs overhandigen aan Ivo Van
Vaerenbergh. Naast ondernemer en voorzitter
van onze lokale afdeling, is hij een groot
liefhebber en promotor van kunst en cultuur.
Zijn eerste wapenfeit was de aankoop van het Zoerselhof in
1989. Hij renoveerde het gebouw met respect voor het
oorspronkelijk uitzicht en karakter van het 18e eeuwse
pand. Het Zoerselhof werd beschermd als monument en de
tuin een prachtig park dat regelmatig wordt opengesteld en
waar plek is voor hedendaagse kunstwerken.
Later zette Ivo mee zijn schouders onder de restauratie van
het bezoekerscentrum in het Zoerselbos en het

Pescheurorgel in de Sint-Elisabethkerk. In het kader van
Kunst in Zoersel, waarvan Wivina Demeester bezieler was,
organiseerde hij in de jaren '90 mee tentoonstellingen
hedendaagse kunst in het park van Halle. Ook bracht hij het
Vlaams Radiokoor naar Zoersel, dat nu jaarlijks een vaste
plek heeft in de cultuuragenda.
Als Ivo Van Vaerenbergh dit jaar de cultuurprijs krijgt, dan is
dat niet zozeer omwille van een speciale verdienste in 2014,
maar wel als waardering voor zijn inzet voor cultuur
gedurende vele jaren. Als dank daarvoor kreeg hij van de
gemeente € 500. Die schonk Ivo aan Huize Monnikenheide.

Woonbegeleiding uit de
startblokken
Mensen met een geestelijke zorgnood of
psychosociale kwetsbaarheid vinden moeilijk op
eigen kracht een betaalbare en kwaliteitsvolle
huurwoning. Als het hen toch lukt, gebeurt het
dat ze de woning niet kunnen behouden, omdat
ze zich ongepast gedragen of niet voldoen aan
de huurdersverplichtingen. In Zoersel slaan
daarom een aantal partners de handen in elkaar
om woonbegeleiding te voorzien.
Sociaal Verhuurkantoor ‘Het SAS’, de Sociale
Huisvestingsmaatschappij ‘De Voorkempen Helpt Elkander’,
de Intergemeentelijke Vereniging Lokaal Wonen, gemeente &
OCMW Zoersel, psychiatrisch ziekenhuis Bethanië en
Psychiatrische Thuiszorg en Begeleid Zelfstandig Wonen de
Sprong ondertekenden op 15 december ll. een
samenwerkingsovereenkomst, waarmee ze het engagement
opnemen om vanaf 1 januari te voorzien in een aanbod van
woonbegeleiding.
Dankzij subsidie vanuit de provincie kunnen we daarvoor een
woonbegeleider aanstellen. In samenwerking met de
stuurgroep zal hij het project in praktijk omzetten. Ik wil het
concept een vaste plek geven in het Zoersels zorglandschap.
In de toekomst ken de doelgroep misschien worden
uitgebreid tot daklozen, jongeren uit de jeugdzorg, mensen
die huren in de private huursector…

OCMW-budget goedgekeurd
Ook binnen het Zoerselse OCMW werd, in nauw
overleg met de gemeente, een budget
opgemaakt. Gisteren werd dit besproken en
goedgekeurd door de OCMW-raad.
Net als in de gemeente worden in het OCMW
personeelskosten en werkingskosten nauwlettend in het oog
gehouden. Natuurlijk focussen we op onze kerntaak, nl.
maatschappelijke integratie, o.a. via het toekennen van
leeflonen, maar ook door mensen proberen toe te leiden naar
structurele oplossingen, o.a. via arbeidstrajectbegeleiding.
Ook op andere terreinen geven we invulling aan een écht

sociaal beleid, o.m. door na te gaan of we een sociale
kruidenier kunnen oprichten, en het uitbreiden van de Z-pas
naar verenigingen. Sensibiliseringsacties inzake armoede
zetten we verder. Naast een beleid voor mensen in armoede
of met een armoederisico, blijft de rol van het OCMW voor
mensen die zorg nodig hebben van belang. Hen willen we alle
kansen geven.
Via het zorgstrategisch plan stemmen we diverse vormen van
zorg op mekaar af. De middelen voor inclusieve
speelpleinwerking worden, na het succes van het initiatief van
Monnikenheide vorige zomer, uitgebreid. Met het project
woonbegeleiding kunnen mensen vanuit Beschut Wonen
gemakkelijker doorstromen naar een sociale woning. En
natuurlijk blijven we een doorgedreven gezondheidsbeleid
voeren.
Omdat we het vroegere OCMW-gebouw aan de
Oostmallebaan niet meer nodig hebben en Kadodder er een
mooie invulling aan heeft gegeven, bekijken we een verkoop
aan deze organisatie. Indien dit kan, kan het OCMW een
vervroegde terugbetaling doen van schulden. Zo worden we
volledig schuldenvrij. Dat is nog altijd de beste basis om naar
de toekomst toe het zorgzame karakter van onze gemeente
verder uit te bouwen.

Welkom op onze winterwandeling !
1 februari '15
Onze winterwandeling gaat dit jaar door op 1 februari ’15. Na een verkwikkende trip door Sint-Antonius
genieten we samen van een hapje, drankje en gezellige babbel.
Afspraak om 10u in zaal De Vriendenband, Bethaniënlei 108 b.
Wie blijft eten betaalt € 5/persoon. Inschrijven kan via luc.kennis@zoersel.be of 0477 25 88 65.
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