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Aanwezig:
Jean-Pierre Taverniers, voorzitter,
M. Lefevre, H. Decoster, F. Havet, T. Groeseneken leden vast bureau
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*** De zitting wordt geopend om 20u50 ***

OPENBARE ZITTING
1.Goedkeuring verslag van de vorige zitting
DE RAAD keurt het verslag van de zitting van 14.01.2020 goed.

2. Vragen nav bij Meerjarenplan 2020-2025 BD4 - sociaal beleid
Vragen ingediend door raadslid Herwig Princen – Gewoon Wit-fractie
Meerjarenplan 2020-2025 BD4 voorziet ieder jaar bijna 470k€ aan sociaal beleid.
1> AP15 (tewerkstelling) via Acties 113 tot 117 gebruikt hiervan ruim 25%. Welke
concrete initiatieven lopen achter arbeidstrajectbegeleiding, lokale tewerkstelling,
wijkwerken, sterker vrijwilligen en GPMI-vakantiejobs?
2> AP17 (woonzorgcentrum) via Acties 123 tot 134 gebruikt dan ook weer 25% van het
budget van BD4. Waar staan we met actie 131 (aanstellen ve psycholoog), actie 133
(hernieuwen overheidsopdracht keuken). met actie 128 (onderzoek mogelijkheden
plaatsing Airco) en actie 130 (zonnewering)?
3> AP16 (zorg om ouderen) voorziet in de rol van een zorgcoach. Hoe ziet u de rol van die
zorgcoach? Wie vult deze rol in? Erg ruim kan die taak niet zijn (300 Euro/jaar).
Schepen van sociale zaken en voorzitter van het BCSD Filip Havet geeft volgende
antwoorden en toelichting bij deze vragen:
Meerjarenplan 2020-2025 BD4 voorziet ieder jaar bijna 470k € = 470 000 € aan sociaal
beleid.

BD 4= We voeren een krachtdadig sociaal beleid dat elke inwoner een menswaardig
bestaan garandeert.

In totaal is er voor 2020 525 393 € gelinkt aan deze beleidsdoelstelling. Dit is enkel het
budget dat gelinkt is aan ACTIES (specifiek vermeld in MJP).
Het gelijkblijvende beleid is hier niet apart af te lezen. Voor het OCMW is het totale
gelijkblijvende beleid (OCMW_VB) voor 2020 geraamd op 4 502 332 €. In dit
gelijkblijvende beleid zitten onder meer de loonkosten van het personeel van het OCMW
(SD / WZC), alsook de vaste kosten van het WZC (energie, onderhoud, …) en de kosten

voor toekenning van het leefloon of andere verschillende financiële steunen = sociale
bijstand.

Het sociaal beleid van Hoegaarden bestaat uit volgende deelaspecten (elk deelaspect is
gebundeld in een actieplan).
AP 14 Structurele armoedebestrijding
= kerntaak sociale dienst : menswaardig bestaan – onderbescherming tegen gaan
AP 15 Focussen op tewerkstelling en activering
= beste manier om (kans)armoede aan te pakken is activeren
AP 16 Zorg voor ouderen ( aantal ouderen  aantal zorgvragen)
= mensen zo lang mogelijk thuis laten wonen
AP 17 Een warm WZC
= Villa Hugardis
AP 18 Andere voorzieningen en diensten binnen sociaal beleid
= nood- en doorgangswoningen, LOI, smakelijk samen 2.0 , mindermobiele
centrale
AP 19 Intekenen op de Vlaamse beleidsprioriteiten 2020-2025 op vlak van lokaal sociaal
beleid
= opgelegde prioriteit Vlaamse overheid
We zijn nog maar in het begin van de uitvoering van het MJP
1> AP15 (tewerkstelling) via Acties 113 tot 117 gebruikt hiervan ruim 25%.
BUDGET AP 15 115 286 €
inderdaad 21% van het actiebudget, maar slechts 2% van het totale OCMW-budget.
Welke concrete initiatieven lopen achter arbeidstrajectbegeleiding, lokale tewerkstelling,
wijkwerken, sterker vrijwilligen en GPMI-vakantiejobs?
 Arbeidstrajectbegeleiding = vnl. tewerkstelling leefloners via ART 60, maar kan ook
andere begeleiding naar werk zijn bv. in samenwerking met VDAB opleiding volgen.
Maatschappelijk assistent OCMW doet arbeidstrajectbegeleiding (vroeger was dat
via IGO – ATB).
 Wijkwerken = vervanger van PWA.
 Lokale tewerkstelling = promoten van werk in eigen gemeente / eigen streek >
vacatures bekend maken via website + nieuw te plaatsen vacaturetotem aan Bleyveld.
 GPMI-vakantiejobs > GPMI = geïntegreerd project maatschappelijke integratie >
begeleidingstraject voor leefloners – wij verplichten onze GPMI-studenten om tijdens
zomervakantie een vakantiejob uit te oefenen (zij ontvangen dan geen leefloon), maar
dat is niet altijd makkelijk. Wij willen hen enerzijds begeleiden naar vakantiewerk, maar
als het niet lukt gaan we zelf een vakantiejob aanbieden bv. in WZC / TD.
 Sterker vrijwilligen > niet iedereen is in staat om te werken, maar iedereen heeft recht
op nuttige tijdsbesteding. Met sterker vrijwilligen zetten we kwetsbare vrijwilligers in
bv. in onderhoud te tuinen (3 personen, waarvan er één doorgroeide naar een job bij de
technische dienst), in WZC (1 vrijwilliger die twee taken kreeg aangeleerd), bij Oxfam (3
personen; één heel positief, twee zijn snel gestopt), Gemout (1 vrijwilliger, groeide
ondertussen door naar interimwerk), Landelijke Kinderopvang (4 vrouwen kregen hier
de kans, met succes, één groeide door naar een opleiding voor werk met kinderen), een
project bij het OCMW zelf (1 persoon), voor twee kandidaten werd vrijwilligerswerk
gezocht (ook buiten gemeentegrenzen) maar niet gevonden …

Ook na de subsidiëring van Sterker Vrijwilligen wordt deze werkwijze verder gezet: voor
één persoon werd een plaats gevonden bij de Kringwinkel, de taken van twee personen
werden uitgebreid: extra taak bij het OCMW en een extra taak in het WZC.
2> AP17 (woonzorgcentrum) via Acties 123 tot 134 gebruikt dan ook weer 25% van het budget
van BD4.
TOTAAL BUDGET WZC Uit 3 414 717 € - In 3 098 205 € - Budget acties UIT = € 289 700
Waar staan we met
actie 131 (aanstellen ve psycholoog)
Voorlopig geen eigen psycholoog, maar wel deelnemen aan het project ELP
eerstelijnspsycholoog Ouderen van ELZ Zuid-Oost Hageland. Laagdrempelig en kortdurend
contact (5-tal afspraken) om eerste noden te ontdekken en dan (indien nodig)
gespecialiseerd door te verwijzen. MO: Dit kan zowel voor bewoners WZC als andere 65plussers in de gemeente.
actie 133 (hernieuwen overheidsopdracht keuken)
Deze wordt uitgeschreven in het najaar. Sinds indexering (medio 2019) is er een extra 4e
maaltijd (laat avond dessert om 19 uur). Avondeten is al om 17 uur.
actie 128 (onderzoek mogelijkheden plaatsing airco)
In de verschillende leefruimtes werden mobiele airco-toestellen geplaatst. Nadat een aantal
andere warmtemaatregelen (warmteactieplan ism LOGO) getroffen zijn zullen we verder
onderzoeken of en hoe een ‘vaste’ airco mogelijk is op de afdelingen bv. leefruimte, in de
gangen, … zeker niet op kamers zelf. Er is nog onduidelijkheid over het al dan niet toegestaan
zijn van airco in WZC (ifv mogelijke ziekteverspreiding, tocht, …). Dit moet eerste ten gronde
uitgeklaard worden.
actie 130 (zonnewering)
Dit gaat over 2 kamers waar nu geen zonnewering is (voorzijde WZC). Alvorens
overheidsopdracht uit te schrijven, moeten de verschillende technische mogelijkheden
onderzocht worden.
3> AP16 (zorg om ouderen) voorziet in de rol van een zorgcoach.
Hoe ziet u de rol van die zorgcoach? Wie vult deze rol in? Erg ruim kan die taak niet zijn
(300 Euro/jaar).
Dit is een idee of concept dat nog concreet vorm moet krijgen. We willen vooral tegemoet
komen aan de veelheid van zorgverstrekkers en senioren helpen om de bomen door het bos
te zien. Momenteel is er binnen de sociale dienst één maatschappelijk assistent die zich
specialiseert in deze doelgroep. Er zijn nog geen algemene seniorenbezoekjes bv. op
bepaalde leeftijd 85+ of bij bepaalde zorg bv. nav overlijden. Dit willen we verder
onderzoeken. Er is wel het project Buren voor mekaar, waar vrijwilligers ingezet worden als
informele mantelzorgers. Samen met BVM en de seniorenraad wordt concreet vorm gegeven
aan dit idee. Er is nog geen concrete timing vooropgesteld. Aangezien we dit willen invullen
met het huidige personeel is er geen extra loonkost voorzien (loonkost zit in het
gelijkblijvend beleid). Er werd enkel 300 euro voorzien overheadkost.

*** De zitting wordt gesloten om 21u07***
ALDUS GEDAAN TER ZITTING, datum als boven
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