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1.

Het decreet Lokaal Sociaal Beleid

1.1 Doel van het Lokaal Sociaal Beleid
Op 19 maart 2004 keurde het Vlaams Parlement het Decreet op het lokaal sociaal beleid goed (B.S.
12-05-2004). Als gevolg hiervan zullen gemeente en OCMW voortaan één lokaal sociaal beleidsplan
moeten opstellen met als doel het realiseren van een maximale toegankelijkheid van de sociale
dienstverlening voor de elke burger.
De instellingen op het gebied van zorg en welzijn hebben te maken met ingrijpende veranderingen:
het landschap wijzigt voortdurend, nieuwe problemen duiken op, het terrein is erg versnipperd, de
hulpzoekende wordt kritischer en eist kwaliteit.
De lokale besturen moeten inspelen op deze evolutie, want zowel de gemeente als het OCMW zijn
belangrijke actoren in het sociale veld. Om adequaat te kunnen reageren en een gepast antwoord te
kunnen bieden, moeten de lokale besturen wel over een geschikt instrumentarium beschikken.
Uitgangspunt voor een ingreep in het lokaal sociaal beleid is de globale vaststelling dat de sociale
dienst- en hulpverlening in Vlaanderen vaak ondoorzichtig is voor de burger en in het bijzonder voor
de zwakkere burger, terwijl het net deze is die er het meeste nood aan heeft. Dit maakt dat vele
burgers hun weg niet meer vinden in het aanbod.
Om hieraan te verhelpen, moet er één planning komen inzake sociaal beleid op het lokale niveau; het
zijn dus de gemeente en het OCMW samen die één sociaal beleidsplan moeten opstellen. Deze
planning kan de basis vormen voor de coördinerende rol van de lokale besturen inzake het Lokaal
Sociaal Beleid. Samenwerking tussen voorzieningen en lokale besturen enerzijds en voorzieningen
onderling anderzijds, kan de efficiënte organisatie van het aanbod, de afstemming en ook de
toegankelijkheid ervan bevorderen. Een effectieve organisatie van het aanbod vereist het afstemmen
van het aanbod op de behoeften. Via participatieve methoden kunnen deze geïnventariseerd worden.
Op niveau van de cliënt kan gewerkt worden aan het verhogen van de toegankelijkheid van de
individuele sociale dienst- en hulpverlening en aan het realiseren van een optimaal bereik van de
doelgroepen. Dit vereist doorzichtigheid van het aanbod. Hieraan kan gewerkt worden door een
informatie-, loket- en doorverwijsfunctie te realiseren.
Elk lokaal bestuur dat werk maakt van een lokaal sociaal beleid zal daarom aandacht moeten
besteden aan participatie, planning, samenwerking en coördinatie.

Het decreet is dus een kaderdecreet met vier pijlers en met participatie als rode draad:
Planning
 één lokaal sociaal beleid voor de gemeente
 gemeente en OCMW dragen gezamenlijk de eindverantwoordelijkheid
Coördinatie
 opdracht voor het lokale bestuur
Sociaal Huis
 concept om een maximale toegankelijkheid van dienstverlening te realiseren
 opdracht voor het lokale bestuur = éénloket-functie: geïntegreerde toegang tot de sociale
dienstverlening van het OCMW en de gemeente
 doorverwijsfunctie via samenwerking met lokale actoren
Samenwerking
 protocol = taakafspraken en samenwerking tussen gemeente en OCMW, tussen lokaal
bestuur en derde actoren
 samenwerking en netwerkvorming tussen lokale besturen en de verschillende
welzijnsorganisaties versterken en uitbreiden
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Wat betekent dit decreet voor De Pinte? (inhoudelijke afbakening)
De middelen van de bevolking efficiënt inzetten voor de uitbouw van de diensten op vlak van welzijn
en je op zodanige wijze organiseren dat je als eerstelijnsorganisatie, via het sociaal huis, je aanbod bij
de burger brengt.

1.2

Het Lokaal Sociaal Beleidsplan

1.2.1 Beleidsplan 2006-2007
Het wettelijke kader voor het Lokaal Sociaal Beleidsplan is het decreet van 19 maart 2004. Het
decreet trad in werking op 22 mei 2004.
Artikel 19 van het decreet bepaalt dat, in afwijking van artikel 4, het lokaal sociaal beleidsplan voor de
eerste maal in 2005 voor de opmaak van de begroting van 2006 goedgekeurd wordt en geldt voor een
periode van 2 jaar.
Het eerste lokaal sociaal beleidsplan 2006-2007 moet minimaal volgende zaken inhouden:

Inleiding

Stappenplan of een beschrijving van de stappen die de lokale besturen zullen doorlopen om
tegen 31 december 2007 tot een lokaal gedragen beleidsplan te komen.

Tijdspad en werkwijze om de lokale actoren, het middenveld en de doelgroepen in dit proces
te betrekken

Concrete samenwerkingsafspraken tussen het OCMW en de gemeente over opmaak en
uitvoering van het lokaal sociaal beleid en over de organisatie van een toereikende sociale
dienstverlening.
In een eerste fase wordt gekozen voor een invulling die overeenstemt met de richtlijnen van de
omzendbrief. Dit betekent dat er in deze fase geen participatie moet voorzien worden, noch een
omgevingsanalyse opgemaakt. Het eerste lokaal sociaal beleidsplan betekent de start van de
werkzaamheden. Het eerste sociaal beleidsplan moet dus goedgekeurd worden door OCMW-raad en
gemeenteraad voor de opmaak van het budget 2006.
1.2.2 Beleidsplan 2008-2014
Voor 31 december 2007 dient een nieuw plan te worden opgemaakt dat vanaf 2008 zal gelden voor
een periode van zes jaar, met tussentijdse evaluatie en bijsturing na drie jaar.
Artikel 4 van het decreet bepaalt dat het lokaal bestuur - gemeente en OCMW samen - één lokaal
sociaal beleidsplan opmaakt dat minstens de volgende elementen bevat:
1. een omgevingsanalyse
2. een geïntegreerde visie op het lokaal sociaal beleid
3. een meerjarenplan m.b.t. de gewenste acties en inzet van lokale middelen
4. de taakverdeling en werkafspraken tussen de gemeente en het OCMW m.b.t. de uitvoering
van het meerjarenplan en de coördinerende rol van het lokaal bestuur zoals omschreven in
artikel 6 en artikel 7
5. een beschrijving van de wijze waarop de bevolking en de lokale actoren bij de
voorbereiding van het beleidsplan betrokken werden en bij de uitvoering en de voortgang van
het beleidsplan en van het lokaal sociaal beleid zullen betrokken worden

Lokaal Sociaal Beleidsplan De Pinte 2006-2007

4

2.

Wat is Lokaal Sociaal Beleid?

Het Lokaal Sociaal Beleid (LSB) omvat alle acties die lokale besturen en lokale actoren opzetten met
het oog op het garanderen van de toegang van elke burger tot de grondrechten.
Het decreet lokaal sociaal beleid heeft tot doel iedere burger de garantie te geven om toegang te
krijgen tot de sociale grondrechten dit betekent:
•
•
•
•
•
•
•

Recht op menswaardig leven
Recht op arbeid
Recht op sociale zekerheid
Recht op huisvesting
Recht op de bescherming van een gezond leefmilieu
Recht op culturele en maatschappelijke ontplooiing
Recht op onderwijs

Het doel is dus de ongelijkheid tot de toegang van die grondrechten weg te werken door het
aanbieden van een kwaliteitsvolle dienstverlening door middel van een integraal en inclusief beleid.
Een gelijke toegang moet dus verzekerd worden tot het recht op een menswaardig leven. Om dit te
realiseren moet de toegankelijkheid van de sociale dienst- en hulpverlening verbeterd worden. Hiertoe
moeten er acties op verschillende niveaus ondernomen worden.
In de eerste plaats op het beleidsniveau, maar ook op het niveau van de voorzieningen als op het
niveau van de cliënt. Op beleidsniveau moeten de beide lokale besturen (het OCMW en de gemeente)
werk maken van een gezamenlijke planning van het Lokaal Sociaal Beleid. Die gezamenlijke planning
impliceert twee dingen:
-

samenwerking en afstemming tussen gemeente en OCMW
participatie van burgers en actoren
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3.

Betrokken partijen

3.1 Coördinatie
Het OCMW coördineert de planning.

3.2 Stuurgroep
Samenstelling:
 schepen van sociale zaken
 voorzitter OCMW
 gemeentesecretaris
 secretaris OCMW
 maatschappelijk assistente sociale dienst
 communicatieambtenaar gemeente / OCMW

3.3 Beleidsafspraken gemeente / OCMW
In een eerste intentieverklaring met betrekking tot de samenwerking tussen en de taken van de beide
lokale besturen wordt van het uitgangspunt vertrokken dat het OCMW het eerste aanspreekpunt wordt
voor de burger in verband met welzijn. Vanuit het OCMW zal dan doorverwezen worden naar de
gemeentelijke diensten voor die domeinen die de gemeente behartigt.
Het engagement om samen, gemeente - OCMW, werk te maken van het LSB in de gemeente werd
vervat in een samenwerkingsovereenkomst (zie punt 4). Hierin worden de concrete
samenwerkingsafspraken tussen het OCMW- en het gemeentebestuur inzake het opstellen en het
uitvoeren van het lokaal sociaal beleid en inzake de organisatie van een toereikende sociale
dienstverlening vastgelegd.

3.4 Inspraak lokale actoren
Bij de opmaak en uitwerking van het lokaal sociaal beleidsplan zullen een aantal lokale sociale
actoren aangesproken worden betreffende bepaalde thema’s, knelpunten en noden.
Momenteel wordt er al samengewerkt met volgende sociale lokale actoren:

Preventiedienst Drugpunt.be, p/a JC Brieljant, Mouterijstraat 20, 9800 Deinze

PWA De Pinte, Koning Albertlaan 1, 9840 De Pinte

ACW-cel lokaal sociaal beleid

Regiohuis Kind en Gezin, Markt 62 bus 3, 9800 Deinze

Oost-Vlaams Zorgplatform, p/a provinciaal intermutualistisch college, Vrijdagmarkt 10,
9000 Gent

Samenwerkingsinitiatief Thuiszorg (SIT)

Centrum voor Algemeen Welzijnswerk (CAW), Visserij Gent en afdeling Deinze, Guido
Gezellelaan 117, 9800 Deinze

Commissie voor Juridische Bijstand, Justitiehuis, Cataloniëstraat 6, 9000 Gent

Home Thaleila, Nachtegalenpark 1, 9840 De Pinte
Deze lijst is uiteraad niet limitatief.
Daarnaast zijn er nog de lokale adviesraden die actief zijn in het plaatselijk welzijnsbeleid:

lokaal overleg kinderopvang

jeugdraad

cultuurraad (GRC)

milieuraad (MINA-raad)

seniorenraad

raad voor veiligheid en verkeer

bibliotheekraad

raad voor socio-culturele infrastructuur (BeSoc)
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4.

Samenwerkingsovereenkomst Gemeente - OCMW De Pinte

De gemeente en het OCMW van De Pinte komen overeen om voor de periode 2006-2007 een lokaal
geïntegreerd welzijnsbeleid te voeren. Daartoe worden volgende afspraken gemaakt.

4.1 Samen aan welzijn werken
Het welzijnsbeleid moet gedragen worden door OCMW en gemeentebestuur samen. Gemeente en
OCMW engageren zich om gezamenlijk na te denken over het lokaal sociaal beleid en om samen het
lokaal sociaal beleid vorm te geven. Beide besturen hebben wettelijke taken inzake welzijn. Door
gezamenlijke afspraken te maken en samen te werken kan overlapping voorkomen worden en
afstemming gerealiseerd worden.
Om deze samenwerking concreet gestalte te geven zal het Overlegcomité gemeente - OCMW
optimaal gebruikt worden. Beide besturen zullen zich inzetten om een zo efficiënt mogelijke werking
van het Overlegcomité te garanderen. Dit overlegcomité zal ten minste om de drie maanden
samenkomen. Daarnaast zullen er regelmatig contacten plaatsvinden tussen college van
burgemeester en schepenen en het vast bureau om beleidslijnen op elkaar af te stemmen.
OCMW en gemeentebestuur maken afspraken over de organisatie van het ambtelijk overleg:
tweemaal per jaar zal het managementteam van gemeente en OCMW samenkomen, dit ter
voorbereiding en uitvoering van het lokaal welzijnsbeleid (samenstelling van dit team: burgemeester,
schepen sociale zaken, gemeentesecretaris, OCMW-voorzitter en -secretaris).
Gemeente en OCMW zullen de burger over de welzijnstaken duidelijk informeren via de gemeentelijke
infokrant en de gezamenlijke website.
Het gemeentebestuur erkent de coördinatietaak van het OCMW inzake het lokaal welzijnsbeleid. Het
OCMW erkent dat het realiseren van een geïntegreerd lokaal sociaal beleid enkel lukt indien het
gemeentebestuur in de gemeentelijke beleidsdomeinen de welzijnseffecten verrekent. Het
gemeentebestuur engageert zich om in alle andere gemeentelijke beleidsdomeinen rekening te
houden met de welzijnsaspecten en -effecten.

4.2 Taakverdeling
Het gemeentebestuur en het OCMW kiezen samen voor volgende taakverdeling.
Gemeente en OCMW nemen elk specifieke welzijnstaken op zich. De taken zijn complementair aan
elkaar. Uit de opgemaakte inventaris (zie punt 6) met de huidige taken inzake sociaal beleid blijkt
geen overlapping te bestaan tussen gemeente en OCMW.
Indien zich in de toekomst nieuwe initiatieven op een deelterrein van het welzijnsbeleid opdringen, of
indien bepaalde deeltaken van initiatiefnemer moeten wisselen wordt dit in gezamenlijk overleg in het
Overlegcomité besproken en gedetailleerd omschreven. Niet toegewezen taken zijn voor het OCMW.
Het OCMW is het eerste aanspreekpunt (loketfunctie) voor de burger in verband met welzijnsmateries.
Dit wordt duidelijk meegedeeld aan de burgers.

4.3 Aandachtspunten samenwerking gemeente - OCMW
Samenwerking gemeentebestuur - OCMW-bestuur
OCMW en gemeentebestuur blijven gedurende de hele legislatuur overleg plegen. Op het
Overlegcomité wordt het globale welzijnsbeleid uitgetekend en bewaakt. De schepen van sociale
zaken is aanwezig op de OCMW-raad, de OCMW-voorzitter is aanwezig op het college van
burgemeester en schepenen bij besprekingen over welzijn.
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De afgevaardigde schepen woont regelmatig de vergaderingen van de raad voor maatschappelijk
welzijn bij. De voorzitter van het OCMW werd tot nu toe nog niet uitgenodigd op het schepencollege
voor zaken in verband met welzijn. Het betrekken van de OCMW-voorzitter bij gemeentelijke
activiteiten met een sociale inslag is een belangrijk aandachtspunt voor de toekomst.
Overlegcomité gemeente - OCMW
Het overlegcomité gemeente - OCMW komt samen zoals wettelijk vastgelegd. Een grotere
afvaardiging vanuit het schepencollege in het overlegcomité zou de werking kunnen optimaliseren
omdat op dit ogenblik enkel de burgemeester als doorgeefluik naar het college optreedt.
Het opzetten van een informeel overlegmoment, twee maal per jaar, tussen burgemeester, OCMWvoorzitter en beide secretarissen met als doel het uitwisselen van praktische informatie en uitvoering
van het beleid zou zijn nut kunnen bewijzen.
Samenwerking gemeentediensten - diensten OCMW
De samenwerking tussen OCMW- en gemeentesecretaris verloopt vlot. Ook tussen de gemeentelijke
diensten en het OCMW. Het contact met de technische dienst van de gemeente loopt minder vlot.
Door de aanstelling van de communicatieambtenaar zowel voor gemeente als OCMW zou de
samenwerking tussen beide partijen nog vlotter moeten kunnen verlopen in de toekomst. Door haar
bemiddeling wordt er al meer informatie doorgespeeld. Blijvende inspanningen in de toekomst op dit
vlak worden genoteerd.
Bespreking van de samenwerking op inhoudelijk vlak
Er is onvoldoende overzicht over wie precies welke taken op welke wijze uitvoert zodat er bij de
doorverwijzing één en ander kan fout lopen. Personeelsleden van de gemeente weten niet precies wat
de dienstverlening van het OCMW allemaal precies inhoudt en omgekeerd.
Er dient meer informatie te zijn over elkaars werking en activiteiten, doorverwijsmogelijkheden, de
toegankelijkheid van de dienstverlening, het bereik van de dienstverlening en de bekendheid van het
aanbod, de communicatie over de dienst- en hulpverlening.
Een mogelijk initiatief om de werking van de diensten in de toekomst beter af te stemmen is dit als
vast punt te plaatsen op de agenda van het overlegcomité gemeente - OCMW. De gemeente- en
OCMW-secretarissen noteren dit als aandachtspunt voor de toekomst. Een belangrijke taak zal hierbij
ook weggelegd zijn voor de communicatieambtenaar.
Evaluatie
Er dient een mogelijkheid te zijn om afspraken te verfijnen of bij te sturen naargelang de behoeften en
noodwendigheden.

4.4 Financiën
Het gemeentebestuur garandeert voldoende middelen voor het uitvoeren van de welzijnstaken
toegewezen aan het OCMW.
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5.

Stappenplan

Wat ging er aan dit beleidsplan vooraf? (2004 - 2005)
Een startvergadering werd gehouden in september 2004 met als doel verkenning en oriëntering. De
burgemeester, voorzitter van het OCMW en de schepen sociale zaken waren aanwezig samen met
beide secretarissen.
Op het overlegcomité gemeente - OCMW dd. 19-10-2004 werd gesteld dat het OCMW de
voortrekkersrol zal nemen.
Op 31 januari 2005 werd de stuurgroep samengesteld. Deze stuurgroep bestaat uit:
 schepen sociale zaken
 gemeentesecretaris
 voorzitter OCMW
 secretaris OCMW
 maatschappelijk assistent sociale dienst
 communicatieambtenaar gemeente / OCMW
Op 7 maart 2005 vergaderde de projectgroep en werden de taken vastgesteld:
 inhoudelijke afbakening van het lokaal sociaal beleidsplan voor De Pinte
 inventarisatie wie welke diensten aanbiedt en wie daar de gebruiker van is
 inventarisatie van bestaande plannen met nuttige informatie
 vormen van clusters
Vertrekkend van de sociale kaart wordt alle dienstverlening in kaart gebracht. Ook de
samenwerkingsverbanden met derden worden bekeken en informatie wordt verzameld.
Op de OCMW-raad dd. 30-08-2005 werd een eerste toelichting gegeven en de krachtlijnen van het
Lokaal Sociaal Beleidsplan met samenwerkingsovereenkomst gemeente - OCMW werden
voorgesteld.
Het lokaal sociaal beleid in De Pinte werd al ruw afgebakend in een protocol tussen de gemeente en
het OCMW. Dit protocol dient als basis voor de verdere opmaak van het plan. Dit bestuursakkoord
vormt het uitgangspunt voor het te ontwikkelen geïntegreerd lokaal sociaal beleidsplan. De definitieve
versie van deze overeenkomst vindt u in dit beleidsplan onder punt 4.
Uitgangspunt is dat het OCMW het eerste aanspreekpunt is voor de burger in verband met welzijn.
Vanuit het OCMW wordt dan doorverwezen naar de gemeentelijke diensten voor die domeinen die de
gemeente behartigt.
Planning 2006
 Inhoudelijke afbakening van het lokaal sociaal beleidsplan voor De Pinte
 Inventarisatie wie welke diensten aanbiedt en wie daar de gebruiker van is
 Inventarisatie van bestaande plannen met nuttige informatie
 Vormen van clusters
 Visie / realisatie sociaal Huis
 Aanvang omgevingsanalyse
Planning 2007
 Afwerking omgevingsanalyse
 Vaststellen noden en knelpunten
 Bevraging lokale actoren
 Opmaak visie en actieplan
 Lokaal sociaal beleidsplan 2008-2013
 Goedkeuring OCMW- en gemeenteraad
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6. Inventaris huidige taken inzake lokaal sociaal beleid
6.1 Gemeente
Jeugd







Speelpleinwerking Amigos (jeugddienst)
Buitenschoolse kinderopvang: De Speelark (jeugddienst)
Jeugdhuis Impuls (jeugddienst)
Geboortepremie (financiële dienst)
Sociaal voordeel toegang zwembad voor leerlingen van het basisonderwijs (financiële dienst)
Sociaal voordeel één uur middagtoezicht voor leerlingen van het basisonderwijs (financiële
dienst)

Senioren / ouderen
 Plus-3-pas (bevolkingsdienst)
 Pensioenaanvragen (bevolkingsdienst)
 Tegemoetkoming thuisverzorging bejaarden (financiële dienst)
Mindervaliden
 Aanvragen tegemoetkoming personen met een handicap, parkeerkaarten e.d.
(bevolkingsdienst)
 Sociaal pedagogische toelage (financiële dienst)
Gezinnen / personen met een laag inkomen
 Sociale tegemoetkoming voor nutsvoorzieningen (financiële dienst)
Actieve bevolking
 PWA De Pinte
 Lokale werkwinkel Leie en Schelde: Markt 58, 9800 Deinze

6.2 OCMW
1. Algemene sociale dienstverlening ten behoeve van de hele bevolking
 Financiële steun
 Materiële steun
 Psycho-sociale begeleiding
 Budgetbeheer
 Budgetbegeleiding
 Schuldbemiddeling
 Informatie en advies
 Indicatiestelling zorgverzekering
 Socio-culturele participatie
 Verwarmingstoelage
2 . Asielzoekers
 Lokaal opvanginitiatief voor asielzoekers in de ontvankelijkheidsfase
 Woning voor ontvankelijk verklaarde asielzoekers
3. Thuiszorg
 Poetsdienst voor ouderen en personen met een handicap
 Maaltijdbedeling waarbij OCMW optreedt als tussenpersoon
 Minder mobielen centrale voor ouderen en personen met een ernstige ziekte of handicap
4. Wonen voor bejaarden
 Serviceflats voor ouderen (+ 65 jaar)
 Bejaardenwoning voor ouderen
 Rust- en verzorgingstehuis

Lokaal Sociaal Beleidsplan De Pinte 2006-2007

10

5. Wonen
 Woning voor mensen in een noodsituatie
 Huisvesting voor kansarmen en asielzoekers die ontvankelijk werden verklaard
6. Diensten ten voordele van kinderen en jongeren
 Dienst opvanggezinnen
 Organisatie consultatiebureau Kind en Gezin
7. Werken
 Arbeidsbemiddeling
 Tewerkstelling in het kader van art. 60 § 7 van de organieke wet betreffende de OCMW’s
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7. Sociaal Huis
7.1 Sociale dienstverlening
Het decreet voorziet dat het lokaal bestuur tegen 1 januari 2007 een Sociaal Huis realiseert met
minimaal een informatie-, een loket-, en een doorverwijsfunctie. Bedoeling is de toegankelijkheid van
de dienstverlening te verhogen.
De burger kan dan aan één loket terecht waarbij het zowel informatie kan krijgen over sociale
dienstverlening en de opvang- en hulpvormen van OCMW en gemeente. Tevens dient er gericht
doorverwezen te worden voor de vragen die niet ter plaatse kunnen opgelost worden.
Samengevat komen volgende zaken aan bod bij een loketfunctie: onthaal, informatieverstrekking,
toegang tot sociale dienstverlening en doorverwijzing.

7.2 Oprichting Sociaal Huis
Rond de oprichting van het sociaal huis is nog geen consensus bereikt. Er zijn twee mogelijkheden
ofwel de renovatie van de aalmoezenierswoning op het domein ‘Scheldevelde’ ofwel het kopen/huren
van een woning in het centrum van de gemeente. Een standpunt dient in 2006 ingenomen te worden.
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8. Vastgestelde noden inzake welzijn


Onderzoek

Het onderzoek naar de leef- en omgevingskwaliteit in onze gemeente, vindt zijn uitgangspunt in de
kansarmoedecijfers volgens het decreet op het Sociaal Impulsfonds, gepubliceerd in ‘Stativaria’
(september 1996) van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Administratie Planning en
Statistiek.
Bij de vergelijking wordt ook rekening gehouden met de verhoging van het bewonersaantal van
10.031 in 1996 en 10.124 op 01-01-2000.
Indicatoren

Absolute
aantallen 1996
1

Verhoudingscijfers

Kinderen geboren in
0,45
kansarme gezinnen
Kinderen van
158
1,58
alleenstaanden
Bijzondere
5
0,05
Jeugdzorg
Aantal
25
0,25
uitkeringsgerechtigde
werklozen < 25 jaar
Aantal
86
0,85
uitkeringsgerechtigde
werklozen < 1 jaar
Recht
15
0,15
maatschappelijke
integratie
SIF- vreemdelingen
24
0,24
Sociale
0
0,00
huurappartementen
Woningen zonder
276
8,65
comfort
WIGW’s
444
4,43
Cijfers op basis van ‘Statisvaria 22’ van 2001

Absolute
aantallen 2000
1

Verhoudingscijfers

158

1,58

2

0,02

16

0,16

62

0,61

14

0,14

25
0

0,25
0,00

276

8,65

349

3,45

0,52

Op basis van die 10 kansarmoede indicatoren scoort De Pinte minder goed voor één indicator. Het
betreft hier het aantal woningen zonder klein comfort, dit wil zeggen woningen waarin één of meerdere
van de volgende elementen ontbreken: stromend water, bad of douche, WC met waterspoeling.
Desondanks scoort de gemeente onder alle gemiddelden (Vlaams, provinciaal en arrondissementeel).


Oprichting van het Sociaal Huis

Zie punt 7.


Gebrek aan betaalbare huurwoningen

Wat betreft huisvesting is er één groot pijnpunt: het gebrek aan betaalbare huurwoningen.
Het merendeel van de woningen wordt bewoond door eigenaars. Er zijn niet veel mogelijkheden meer
om nog verkavelingen te plannen.
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Een inventaris van de huisvestingsmogelijkheden op de publieke markt.

1 bejaardenwoning op het domein Scheldevelde (OCMW)

1 hoeve voor landbouwexploitatie (OCMW)

1 woning voor gewone verhuring (OCMW, verhuring aan een particulier)

1 woning voor gewone verhuring (gemeente, verhuring aan een particulier)

1 woning voor crisisopvang (eigendom gemeente, huurder OCMW)

1 woning voor kandidaat-politiek-vluchtelingen (eigendom gemeente, huurder OCMW)

1 woning, Lokaal Opvanginitiatief Blijpoel (eigendom gemeente, huurder OCMW)

20 serviceflats (uitgebaat door het OCMW)
Oprichting Sociaal Verhuurkantoor (SVK)
In 2006 wordt er verder gewerkt aan de oprichting van een Sociaal Verhuurkantoor (SVK), in
samenwerking met de OCMW’s van Gavere en Nazareth. De aanzet werd al gegeven in 2005: de
oprichting en samenwerking werd al in de diverse raden goedgekeurd.
De werkgroep bestaat uit de secretarissen van de drie OCMW’s en personeel van de sociale diensten
met ondersteuning door Koen Berwouts van het regionaal welzijnsoverleg.
In 2005 werden de woningen die in het SVK kunnen worden ingebracht geïnventariseerd. In 2006
wordt de rechtsvorm bepaald en de erkenningsaanvraag ingediend. Het OCMW De Pinte start met
verhuring op basis van huurcontracten volgens SVK-model en volgt eveneens de toewijzingscriteria.
Ten laatste in 2007 wil het OCMW dit project realiseren.


Samenwerking met sociale huisvestingsmaatschappijen

Een samenwerking met een sociale huisvesting dient bekeken te worden zowel voor de bouw van
sociale woningen als van aanleunflats / serviceflats. Binnen deze context kan er ook gekeken worden
naar het inplanten van een ontmoetingsruimte voor senioren en/of sociaal huis. Gewenste
opstartdatum: 2007.


Communicatie

De dienstverlening van het OCMW blijft onvoldoende gekend en wordt nog steeds teveel
geassocieerd met het Rust- en verzorgingstehuis. De drempel naar het OCMW blijft hoog. Mogelijke
ideeën zijn het verbeteren van de signalisatie en het incorporeren van andere diensten zoals het
PWA. Deze doelgroepen zouden ons dan al beter leren kennen. Het OCMW hield op 23 oktober 2005
ook een opendeur en voor die gelegenheid werd een folder gedrukt en per post verspreid.
In 2005 werd er al heel wat gerealiseerd rond communicatie. Het OCMW kan op de diensten van de
communicatieambtenaar van de gemeente een beroep doen. Deze samenwerking heeft al zijn
vruchten afgeworpen. Zo heeft het OCMW een vaste plaats gevonden onder de gemeentelijke
website www.depinte.be. De communicatieambtenaar vergewist er zich ook geregeld van dat alle
nodige informatie wordt doorgegeven zowel voor de website als voor de gemeentelijke infokrant.
Een ander idee is de mogelijkheid om een aantal kaarten bij culturele of sociale manifestaties ter
beschikking te stellen van het OCMW om onder geïnteresseerde cliënten te verdelen.
Om deze en andere communicatieinitiatieven met betrekking tot het lokaal sociaal beleid te
organiseren wordt er gerekend op de werkgroep met daarin de gemeente- en OCMW-secretaris en de
communicatieambtenaar. In 2006 zal de werkgroep er permanent dienen voor te zorgen dat
personeel, bevolking en de actoren uit het sociaal netwerk alle informatie doorgespeeld krijgen en dat
al deze groepen op een aangepaste wijze inspraak hebben en betrokken worden bij het
vernieuwingsproces.
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Hulp in het huishouden / poetshulp

Er is een grote vraag naar poets- en huishoudhulp in het systeem van de dienstencheques. Dit wordt
overgelaten aan privé-initiatieven. Toch wil het OCMW zijn eigen poetsdienst behouden gezien het
doelpubliek specifiek is en meer kwetsbaar.


Samenwerking met zelfstandig verpleegkundigen of andere organisaties voor het
verzekeren van verpleegkundige permanentie in de serficeflats.



Kortopvang in het Rust- en Verzorgingstehuis ‘Scheldevelde’



Een ontmoetingsruimte voor senioren
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