Besluitenlijst selectie

Raad voor Maatschappelijk Welzijn
Zitting van 11 februari 2015 - 19:00 uur
Locatie
Raadzaal - St.-Martensstraat 11 - 9000 Gent
Aanwezig
De heer Rudy Coddens, voorzitter
Mevrouw Evita Willaert, raadslid; de heer Yoeri Note, raadslid; mevrouw Chantal Sysmans, raadslid; mevrouw Ingrid Vandaele,
raadslid; de heer Jurgen Bockstaele, raadslid; de heer Pascal Verbeke, raadslid; de heer Carl De Decker, raadslid; de heer
Cengiz Cetinkaya, raadslid; mevrouw Emilie Peeters, raadslid; mevrouw Els Roegiers, raadslid; mevrouw Yeliz Güner, raadslid;
de heer Eric Wauters, raadslid; de heer Ronny Rysermans, raadslid; mevrouw Liliane De Cock, raadslid
De heer Luc Kupers, secretaris
Verontschuldigd
De heer Daniël Termont, burgemeester stad Gent

Openbare zitting
Goedkeuring notulen

2015_RMW_00027

Notulen openbare raadszitting woensdag 14 januari 2015
Voorstel: Goedkeuring
Beslissing: Goedgekeurd

bij publieke stemming met eenparigheid van stemmen

Diensten van de Secretaris
Kabinet

2015_RMW_00029

Aanduiden van Liliane De Cock als vervanger van Evita Willaert in het Vast Bureau
Samenvatting:
Vervanging Evita Willaert door Liliane De Cock als Lid Vast Bureau.
Voorstel: Kennisneming
Beslissing: Kennisgenomen

2015_RMW_00030

Aanduiden van Evita Willaert als vervanger van Liliane De Cock als effectief lid van het
Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst
Samenvatting:
Aanduiden van Evita Willaert als vervanger van Liliane De Cock als effectief lid van het
Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst.
Voorstel: Kennisneming
Beslissing: Kennisgenomen

2015_RMW_00031

Aanduiden van Liliane De Cock als plaatsvervanger van Evita Willaert in het Bijzonder
Comité voor de Sociale Dienst
Samenvatting:
Aanduiden van Liliane De Cock als plaatsvervanger van Evita Willaert in het Bijzonder
Comité voor de Sociale Dienst.
Voorstel: Kennisneming
Beslissing: Kennisgenomen
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2015_RMW_00032

Aanduiden van Cengiz Cetinkaya als vervanger van Evita Willaert als effectief lid van
het Bijzonder Comité Personeel & Organisatie
Samenvatting:
Aanduiden van Cengiz Cetinkaya als vervanger van Evita Willaert als effectief lid van
het Bijzonder Comité Personeel & Organisatie.
Voorstel: Kennisneming
Beslissing: Kennisgenomen

2015_RMW_00033

Aanduiden van Liliane De Cock als plaatsvervanger van Cengiz Cetinkaya in het
Bijzonder Comité Personeel & Organisatie
Samenvatting:
Aanduiden van Liliane De Cock als plaatsvervanger van Cengiz Cetinkaya in het
Bijzonder Comité Personeel & Organisatie.
Voorstel: Kennisneming
Beslissing: Kennisgenomen

2015_RMW_00034

Aanduiden van Evita Willaert als plaatsvervanger van Cengiz Cetinkaya in het
Bijzonder Comité Ouderenzorg
Samenvatting:
Aanduiden van Evita Willaert als plaatsvervanger van Cengiz Cetinkaya in het
Bijzonder Comité Ouderenzorg.
Voorstel: Kennisneming
Beslissing: Kennisgenomen

sogent

2015_RMW_00041

Gent, Jozef Guislainstraat: onderhandse verkoop van een perceel grond
Samenvatting:
Verkoop van een perceel grond gelegen aan de Jozef Guislainstraat te Gent aan OC
Nieuwe Vaart voor een totaalprijs van 575.000,00 euro.
Voorstel: Goedkeuring
Beslissing: Goedgekeurd

bij publieke stemming met eenparigheid van stemmen

Financiën
Staf

2015_RMW_00043

Financieel kwartaalrapport (vierde kwartaal)
Samenvatting:
Tussentijdse financiële rapportering van het vierde kwartaal 2014.
Voorstel: Kennisneming
Beslissing: Kennisgenomen

Sociale Dienstverlening - Financiële en Thematische Hulpverlening
Gezondheidszorg

2015_RMW_00044

Samenwerking OCMW Zomergem en OCMW Gent - dienstverlening medisch
adviescentrum
Samenvatting:
Het OCMW van Zomergem wenst een samenwerking aan te gaan met OCMW Gent
aangaande de dienstverlening van het Medisch Adviescentrum.
Dit besluit vraagt goedkeuring voor de onderhandelde samenwerkingsovereenkomst.
Voorstel: Goedkeuring
Beslissing: Goedgekeurd

bij publieke stemming met eenparigheid van stemmen

P&O Facility Management
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Studiebureau

2015_RMW_00046

Onderhoudscontract van de technische installaties met energiebesparing Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze
Samenvatting:
Goedkeuring wordt gevraagd voor:
- Het bijzonder bestek met nr. FM/2013/201 en de raming voor de opdracht "
onderhoudscontract van de technische installaties met energiebesparing"
- Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de open offerteaanvraag.
Voorstel: Goedkeuring
Beslissing: Goedgekeurd

bij publieke stemming met eenparigheid van stemmen

Mededelingen

2015_RMW_00028

Mededeling - Mandaatwissels binnen de Groen-fractie
Samenvatting:
kennisgeving door de secretaris van mandaatwissels binnen de Groenfractie
Voorstel: Kennisneming
Beslissing: Kennisgenomen

Financiën
Debiteuren

2015_RMW_00066

Toelichting terugvorderingsprocedures en debiteurenbeleid
Samenvatting:
Toelichting terugvorderingsprocedures en debiteurenbeleid
Voorstel: Kennisneming
Beslissing: Kennisgenomen

Notities notulen
Geert Vergaerde, Carlo Denorme-Vanhoutte en Ilse François zijn aanwezig voor toelichting.
Raadslid Ingrid Vandaele vraagt of bewust gekozen is voor een betalingstermijn van 60 dagen, die zij redelijk lang vindt. Carlo
antwoordt dat rekening moet gehouden worden dat de persoon die de betekening krijgt, 30 dagen tijd heeft na de betekening
om in beroep te gaan. In die zin is de termijn redelijk kort te noemen.
Raadslid Pascal Verbeke heeft een vraag over de stuiting van de verjaringstermijn, meer bepaald dat inhouding op leefloon
niet meer geldt als stuiting. Carlo antwoordt dat dit opgevangen wordt door de schriftelijke schuldbekentenis en de verklaring
op eer. Bij ondertekening geeft de cliënt effectief goedkeuring voor het bedrag van de schuld.

Diensten van de Secretaris
Kabinet

2015_RMW_00035

Ontslag van Evita Willaert als lid van het Intern Auditcomité en voordracht van Liliane
De Cock als lid van het Intern Auditcomité
Samenvatting:
Ontslag van Evita Willaert als lid van het Intern Auditcomité en voordracht van Liliane
De Cock als lid van het Intern Auditcomité.
Voorstel: Goedkeuring
Beslissing: Goedgekeurd

bij geheime stemming met eenparigheid van stemmen
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2015_RMW_00036

Vereniging voor Ziekenhuisinformatica INFOHOS - Ontslag en aanduiding van een
vertegenwoordiger in de Algemene Vergadering
Samenvatting:
Ontslag Evita Willaert als OCMW-vertegenwoordiger in de Algemene Vergadering
van INFOHOS, Vereniging voor Ziekenhuisinformatica en voordracht van een nieuwe
OCMW-vertegenwoordiger.
Voorstel: Goedkeuring
Beslissing: Goedgekeurd

bij geheime stemming met eenparigheid van stemmen

2015_RMW_00037

Audio Interne audit voor lokale besturen - Ontslag en aanduiding van een
vertegenwoordiger in de Algemene Vergadering en in de Raad van Beheer
Samenvatting:
Ontslag Evita Willaert als plaatsvervangend OCMW-vertegenwwoordiger in de AV en
RvB van de vereniging Audio Interne Audit voor lokale besturen en aanduiding van
een vervanger.
Voorstel: Goedkeuring
Beslissing: Goedgekeurd

bij geheime stemming met eenparigheid van stemmen

2015_RMW_00038

Aanduiding van een lid en plaatsvervangend lid in de Lokale Adviescommissie omtrent
de minimale levering van water
Samenvatting:
Aanduiding Evita Willaert als lid en Liliane De Cock als plaatsvervangend lid in de
Lokale Adviescommissie omtrent de minimale levering van water.
Voorstel: Goedkeuring
Beslissing: Goedgekeurd

bij geheime stemming met eenparigheid van stemmen

2015_RMW_00039

Intercommunale CVBA Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor
Watervoorziening (TMVW) - Ontslag en voordracht van een OCMW-vertegenwoordiger
in het Directiecomité voor aanvullende diensten
Samenvatting:
Ontslag en voordracht van een OCMW-vertegenwoordiger in het Directiecomié voor
aanvullende diensten TMVW.
Voorstel: Goedkeuring
Beslissing: Goedgekeurd

bij geheime stemming met eenparigheid van stemmen

2015_RMW_00040

Deontologische Commissie Stad Gent en OCMW Gent - Ontslag en aanduiding van de
OCMW-vertegenwoordigers
Samenvatting:
Per brief van 27 januari 2015 heeft Evita Willaert aan de OCMW-voorzitter haar
ontslag uit de Deontologische Commissie meegedeeld.
Per brief van 27 januari 2015 heeft plaatsvervanger Liliane De Cock aan de
OCMW-voorzitter haar ontslag uit de Deontologische Commissie meegedeeld.
Aanduiding Liliane De Cock als effectief lid en Cengiz Cetinkaya als plaatsvervangend
OCMW-vertegenwoordiger in de Deontologische Commissie van de Stad en OCMW
Gent.
Voorstel: Goedkeuring
Beslissing: Goedgekeurd

bij geheime stemming met eenparigheid van stemmen

Juridisch Advies en Kennisbeheer
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2015_RMW_00042

Bouwen ondergrondse parking en omgevingsaanleg Campus Prins Filip - Aanstellen
raadsman
Samenvatting:
Aanduiden van meester Sofie Logie n.a.v. de gedwongen dagvaarding in tussenkomst
van 21 januari 2015 door Gabecon nv, aannemer voor het bouwen van de parking en
omgevingsaanleg op Campus Prins Filip.
Voorstel: Bekrachtiging
Beslissing: Bekrachtigd

Notities notulen
Raadslid Chantal Sysmans laat weten dat zij dit dossier niet zal goedkeuren. Zij stelt dat het OCMW opnieuw met extra kosten
geconfronteerd wordt door foute keuzes in het verleden. Zij herhaalt haar eerder gemaakte opmerking dat men beter had
geopteerd voor het promoten van openbaar vervoer en verplaatsingen met fiets of te voet. De bouw van een ondergrondse
parking en dure omgevingsaanleg was in die zin nooit nodig geweest.
Raadslid Eric Wauters houdt volgende tussenkomst:
"Voorzitter, het betreft inderdaad strubbelingen tussen een aannemer en een onderaannemer. Indien er geen ondergrondse
parking werd gebouwd, hadden we nu geen raadsman moeten aanstellen. En u kent onze visie omtrent de bouw van de
ondergrondse parking en omgevingsaanleg van Campus Prins Filip. Wij vragen daarom de stemming omtrent dit agendapunt.
Gelieve mijn tussenkomst integraal op te nemen in de notulen. Dank u voorzitter.”
bij publieke stemming met
11 stem(men) voor: Rudy Coddens , Evita Willaert , Yoeri Note , Ingrid Vandaele , Jurgen Bockstaele , Pascal Verbeke ,
Carl De Decker , Cengiz Cetinkaya , Emilie Peeters , Yeliz Güner , Liliane De Cock
4 stem(men) tegen: Chantal Sysmans , Els Roegiers , Eric Wauters , Ronny Rysermans

Sociale Dienstverlening - Beleidsondersteuning
Staf Beleidsondersteuning

2015_RMW_00045

Wijzigingen in kader 'hospitawonen' en ondertekenen samenwerkingsovereenkomst
Samenvatting:
Het gesubsidieerde project 'Hospitawonen' werd enigzins aangepast en de
samenwerkingsovereenkomst wordt ondertekend.
Voorstel: Goedkeuring
Beslissing: Goedgekeurd

Notities notulen
Raadslid Chantal Sysmans merkt op dat dit punt aantoont dat wonen en aangepast wonen de uitdaging van de toekomst
wordt. Met de beperkte ruimte die nog voorhanden is zijn alle nieuwe vormen van wonen en samenwonen immers heel
welkom. Haar fractie zal dan ook de wijzigingen in de samenwerkingsovereenkomst goedkeuren.
bij publieke stemming met eenparigheid van stemmen

Initiatiefrecht

2015_IP_00002

2015_IP_00002 - Interpellatie RMW over ongekwalificeerde uitstroom - Els Roegiers

Notities notulen
Raadslid Els Roegiers leest de interpellatie voor. Zij wil hierbij wel nog eens benadrukken dat de N-VA-fractie tijdens de
voorbije raadszittingen geen waardeoordeel heeft geveld over het gevoerde activeringsbeleid, maar telkens heeft aangehaald
dat er geen globaal overzicht bestaat inzake deze materie, in het bijzonder het gebrek aan algemeen cijfermateriaal.
De voorzitter geeft antwoord op de gestelde vragen.
Wat is de stand van zaken van de werkgroep ongekwalificeerde uitstroom ?
Wat is de stand van zaken van de werkgroep gekwalificeerde uitstroom?
Deze vragen hebben geen betrekking op de OCMW bevoegdheden, maar zijn onderwijsmaterie. We stellen voor dat u deze
vragen stelt via de gemeenteraad. De schepen van onderwijs zal u de nodige antwoorden kunnen bezorgen.
Wat is de stand van zaken van werkgroep armoedebeleid op school ?
Ook hier zijn een aantal zaken nog verder na te vragen bij de schepen van onderwijs.
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Ik som u graag wel een aantal acties op, die betrekking hebben op het armoedebeleid en ongekwalificeerde uitstroom.
- OCMW Gent geeft een extra subsidie van €15.000 aan het sociaal steunfonds. De scholen worden hiermee gestimuleerd om
extra in te zetten op armoedebestrijding op school.
- CAW geeft een vorming over schulden op school. Het OCMW zal in de toekomst met het CAW als gezamenlijke partner
optreden rond dit thema.
- Er lopen een aantal proefprojecten in het OCMW om de link met de scholen en de CLB’s op dossierniveau beter af te
stemmen. Met deze projecten willen we expertise opbouwen over wat werkt en niet werkt.
- Momenteel lopen een aantal casemanagementdossiers waar het OCMW casemanager is en in nauwe relatie tot de
school/CLB staat. In die dossiers wordt psychologische begeleiding aangeboden aan gezinnen. Er vinden intervisies en
dossierbesprekingen plaats tussen het OCMW en de scholen. De mogelijkheid wordt aangeboden om aanwezig te zijn op een
zorgteam op school als kinderen dreigen uit te vallen en expertise vanuit welzijn nodig is. Algemeen kunnen we stellen dat de
CLB’s en OCMW veel beter samenwerken.
- Daarnaast zal er vanaf half maart zal een halftijds psycholoog van het OCMW samenwerken met vzw Toppunt rond de
spijbelproblematiek en ongekwalificeerde uitstroom.
- Naast het project Word Wijs is er een nieuw project van VZW Jong gestart rond ongekwalificeerde uitstroom dat subsidies
ontvangt van OCMW Gent (45.000 Euro). Zij zetten een fulltime begeleider in om jongeren, die opgevist worden in het
jeugdwerk, terug naar school te krijgen.
- Vanuit de werkgroep activering wordt er in samenwerking met de methodische cel jongerenwerking verder nagedacht over
hoe we als OCMW extra kunnen inzetten op jongeren tussen 16 en 18 jaar waarvan de ouders een OCMW-dossier hebben.
- We zetten in op jongeren in het deeltijds onderwijs, die geen stageplaats vinden, zodat dit geen aanleiding voor drop-out
kan zijn.
- Jong Gent in Actie werkt ook specifiek met jongeren en organiseerde reeds een jongerenpanel. In het kader van de
bestrijding van kinderarmoede nemen we dit verder mee op.
- Vanuit de integrale gezinsbegeleiding is er extra aandacht voor de detectie van deze doelgroep en wordt er indien nodig
doorverwezen naar bestaande initiatieven.
- In het BCSD-verslag staan standaard enkele vragen opgenomen over het onderwijs van de kinderen. Op deze manier krijgt
de maatschappelijk werker voldoende triggers om dit thema bespreekbaar te stellen binnen de hulpverlening.
- Er wordt vanuit het OCMW deelgenomen aan Take Off, een ESF project gericht op jongeren met lage scholingsgraad. In dit
project worden per projectjaar 120 jongeren bereikt waaronder 20 door het OCMW Gent toegeleid worden. Met dit project
coacht een begeleider kwetsbare jongeren naar opleiding, gerichte arbeidsmarktbegeleiding of werk.
- OCMW Gent heeft zelf een werking Extra Time die gespecialiseerd is in het werken met jongeren vanuit het ombuigen van
ongekwalificeerde uitstroom naar gekwalificeerde uitstroom (al dan niet via diploma)
- Vanuit de vakantiewerking van OCMW worden animatoren, die doorgroeien uit de doelgroep, nauwgezet opgevolgd om drop
out uit het onderwijs te vermijden.
- We ondersteunen de schoolse begeleidingsdiensten De Katrol en Uilenspel om preventief op jonge leeftijd van de kinderen
de ouderenbetrokkenheid te verhogen. Dit kan uiteindelijk bijdragen tot een reducering van de kans op drop out op een latere
leeftijd.
- Uit de laatst beschikbare cijfers studeren er binnen ons OCMW ongeveer 643 jongeren en dat op onze totale cliëntengroep
van ongeveer 5000 mensen. Onze maatschappelijk werkers motiveren onze jongeren om door studie toch een diploma te
halen. We scoren hiermee in Vlaanderen zeer hoog.
Zoals U kan merken ondernemen we met OCMW Gent tal van initiatieven om ons steentje bij te dragen om de
ongekwalificeerde uitstroom tot een minimum te beperken.
Hoe komt het dat OCMW niet beschikt over algemene cijfers over scholingsgraad van OCMW-cliënten,
doorverwijzingscijfers naar tweedekansonderwijs en doorstromingscijfers inzake (on)gekwalificeerde
uitstroom? En welke concrete acties worden er ingezet om jongere leefloners te behoeden voor
ongekwalificeerde uitstroom?
Zoals ik daarjuist al aanhaalde tellen we 643 studenten:
- 52% in het secundair onderwijs
- 29% in het hoger onderwijs
- 11% in het universitair onderwijs
- 8% in het volwassenonderwijs.
We registreren dus het studieniveau van onze studenten. Studierichting en beroepsopleiding worden op heden nog niet
geregistreerd in New Horizon. Het is echter wel de bedoeling om in de toekomst meer informatie op te nemen in onze
registratie alsook binnen de rapportering.
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Algemeen kan ik stellen dat elke cliënt gescreend wordt op zijn competenties, vaardigheden en diploma’s. Veel cliënten gaan
naar de les Nederlands of worden gestimuleerd om een diploma te halen. Andere cliënten komen via sociale activering in
arbeidszorg. Nog andere krijgen een artikel 60-contract of worden via al onze projecten in het OTC geholpen in hun zoektocht
naar een job. (snelwerk, sollicitatieruimtes,...)
In de praktijk kennen wij individueel de scholingsgraad van onze cliënten. Hierdoor zien we de noodzaak niet in om hier extra
middelen en mensen te gaan inzetten. Dit zal niets extra opleveren voor onze werking en we stellen dan ook voor om de
ingediende motie te verwerpen.
Raadslid Els Roegiers geeft hierop nog volgende opmerking:
"Voorzitter, u sprak in het verleden over ‘ongelofelijk veel cijfers en details’ maar de antwoorden in bijlage zijn wat ze zijn,
deze spreken voor zich. U ziet in dat wij de zaken wél willen zien, maar niet kunnen zien. Het gaat ons helemaal niet om
alleen inzicht te krijgen in de cijfers op zich. Maar cijfers dienen ook als basis voor een efficiënt beleid. Het zijn
bovendien belangrijke indicatoren om beleidsmaatregelen te kunnen evalueren. In tegenstelling van wat uw collega’s ook
beweerden, velden wij geen waardeoordeel over het gevoerde activeringsbeleid. Het gebrek aan cijfermateriaal stelt ons niet
in staat om het activeringsbeleid noch positief noch negatief te beoordelen.”
Raadslid Ronny Rysermans treedt haar bij met de opmerking dat inderdaad wel een opsomming wordt gegeven van een hele
reeks projecten, maar dat men bij gebrek aan cijfermateriaal niet kan evalueren wat de resultaten zijn van die projecten.
Raadslid Jurgen Bockstaele benadrukt dat OCMW Gent een traditie kent van heel individuele begeleiding van cliënten (tot
werk, tot opleiding, ...). Hij stelt dat in die zin cijfermateriaal minder zin heeft. Cijfers hebben enkel nut voor het kennen van
algemene stromingen.
Raadslid Ronny Rysermans stelt dat cijfers wel zin hebben als men wil nagaan in hoever de doelstellingen van beleidsnota's
behaald worden.

2015_MO_00001

2015_MO_00001 - Motie tot start cijferregistratie ongekwalificeerde uitstroom –
tweedekansonderwijs – scholingsgraad OCMW-cliënteel - Goedkeuring - Els Roegiers

Notities notulen
Raadslid Els Roegiers vraagt goedkeuring voor de motie.
“Geachte voorzitter, collegae, onze fractie vraagt de goedkeuring van de motie die de start van de cijferregistratie bij acties
inzake (on)gekwalificeerde uitstroom betekent. De aanleiding van de motie werd zonet besproken tijdens onze interpellatie.
De antwoorden in bijlage tonen aan dat er nood is aan het opzetten van een systeem van cijferregistratie die op een
transparante manier een stand van zaken kan voorleggen. Dit cijfermateriaal dient namelijk als basis voor een efficiënt beleid.
Gezien de krijtlijnen inzake ongekwalificeerde uitstroom staan opgenomen in de beleidsnota ‘Werk & Activering 2014 – 2019’,
de beleidsnota ‘Armoedebeleid 2014-2019’ en het bestuursakkoord 2013-2018 van de huidige meerderheid, is het evident dat
ten alle tijden een stand van zaken kan worden opgevraagd.
Daarom vragen we de goedkeuring van de motie met de betreffende drie artikels:
1. OCMW Gent houdt voortaan cijfermateriaal bij inzake de doorverwijzing van OCMW-cliënteel naar tweedekansonderwijs
2. OCMW Gent houdt voortaan cijfermateriaal bij inzake de scholingsgraad van OCMW-cliënteel
3. OCMW Gent houdt voortaan cijfermateriaal bij inzake alle acties met betrekking tot (on)gekwalificeerde uitstroom
Bovendien wens ik mijn tussenkomst integraal te laten opnemen in de notulen. Dank u voorzitter.”
De voorzitter stelt aan de raad voor om niet in te gaan op deze motie. Hij stelt dat het OCMW reeds over heel veel cijfers,
heel veel materiaal beschikt. Cijfers zijn ook voor hem belangrijk maar ze moeten wel nuttig zijn.
De voorzitter benadrukt dat de zeer individuele begeleiding van een jongere die zich bij het OCMW aanbiedt, veel belangrijker
is. Als een jongere zich aanbiedt gebeurt er onmiddellijk een individuele screening, gaat men kijken naar wat in het belang is
van de persoon, hoe we kunnen doorverwijzen, ...). Dat is heel belangrijk.
Raadslid Chantal Sysmans stelt dat ze zich wel kan vinden in de vraag van de collega's. Ze verwijst hiervoor naar een
belangrijk punt in de beleidsnota, de (on)gekwalificeerde uitstroom, en de wil van het OCMW om die uitstroom te
verminderen. Ze vraagt zich echter af hoe men dit kan aftoetsen als er geen cijfers over bestaan?
Verder heeft raadslid Sysmans nog een vraag over de opmerking van de voorzitter om terug te koppelen naar de bevoegde
schepen van onderwijs met betrekking tot dit punt. Als men informatie/cijfers opvraagt bij de gemeenteraad, zullen daar dan
ook zaken inzitten van OCMW-cliënteel?
De voorzitter herhaalt dat ongekwalificeerde uitstroom een onderwijsmaterie is. Het zijn jongeren die de school verlaten
zonder een diploma, of anders gezegd, jongeren die hun opleidingstraject stopzetten. Er bestaan daar concrete cijfers over,
zelfs cijfers over de verschillende richtingen waar die jongeren uitkomen.
Dit is een bevoegdheid van schepen Elke Decruyenaere vanuit haar regiefunctie van onderwijs en in samenspraak met de
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verschillende centra voor leerlingenbegeleiding. Voor jongeren die toch afhaken zijn veel projecten opgestart, vanuit
samenwerking onderwijs, VDAB maar ook het OCMW wordt betrokken om die jongeren alsnog terug in een onderwijs-of
vormingssysteem te brengen.
Raadslid Sysmans stelt de vraag of het niet belangrijk is te weten hoeveel jongeren op het totaal aantal dat uitstroomt, reeds
OCMW-cliënt is, zodat we dit aantal toch kunnen verminderen.
De voorzitter antwoordt dat dit niet te achterhalen is, immers, van het totaal aantal jongeren die uitstappen, zullen er zeker
zijn die nooit naar het OCMW zullen komen:
- jongeren die bij hun ouders blijven in een gezin met financiële middelen
- jongeren die werk vinden
- jongeren die zelf op latere leeftijd de stap zetten naar tweedekansonderwijs of opleiding via VDAB ...
De voorzitter stelt dat het OCMW enkel kan werken met die jongeren die zich hier aanbieden en hij herhaalt het belang van
een individuele begeleiding.
De stemming wordt gevraagd.
Resultaat:
- 11 stemmen tegen: Rudy Coddens, Liliane De Cock, Yoeri Note, Ingrid Vandaele, Jurgen Bockstaele, Pascal Verbeke, Carl De
Decker, Cengiz Cetinkaya, Emilie Peeters, Yeliz Güner en Evita Willaert.
- 4 stemmen voor: Chantal Sysmans, Els Roegiers, Eric Wauters en Ronny Rysermans.
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