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2015/022

Mondelinge vraag over De
Pagadder

Mevrouw Ingrid Vandaele, OCMW-raadslid
Geachte heer voorzitter
De zomervakantie is alweer voorbij. Voor veel kinderen een tijd van spel en
ontspanning samen met vriendjes, leeftijdsgenootjes op
speelpleinwerkingen, vakantiekampen enz..
Maar voor veel kinderen die opgroeien in kansarme gezinnen is dit veel
minder evident. Het reguliere jeugdwerk is voor velen onder hen niet of
minder toegankelijk wegens financiële en andere drempels. Echter het zijn
vaak deze kinderen die net het meeste nood hebben aan ontspanning en
zinvolle vrijetijdsbesteding met leeftijdsgenootjes.
Met de vakantiewerking "De Pagadder" biedt het OCMW van Gent hier al
enkele jaren succesvol een antwoord op.
•

Hoeveel kinderen hebben er de tijdens de zomermaanden
deelgenomen aan de vakantiewerking?

•

Hoeveel monitoren waren er aan het werk?

•

Hoeveel van deze monitoren waren vroeger zelf kind bij de
vakantiewerking?

•

Heeft er dit jaar opnieuw een kamp plaatsgevonden? Hoeveel
kinderen hebben daar aan deelgenomen?

•

Hoe wordt de vakantiewerking 2015 algemeen geëvalueerd?

Met dank en vriendelijke groeten.
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De heer Rudy Coddens, OCMW-voorzitter

Geacht raadslid Vandaele,
Beste Ingrid,
Deze zomer werden 411 kinderen ingeschreven voor de vakantiewerking
van OCMW Gent. Dat zijn zowel kinderen die vorig jaar reeds deelnamen,
maar ook nieuwe kindjes.
Ter vergelijking: vorige zomer waren er 328 ingeschreven. We kunnen dus
spreken van een stijging.
Deze 411 kinderen zijn afkomstig uit 228 gezinnen.
Er gingen dit jaar 54 kinderen mee op het vakantiekamp, dat doorging van
18 tot en met 24 augustus. Naast de kinderen waren er 12 animatoren en
2 beroepskrachten mee. In 2014 namen 41 kinderen deel aan het kamp.
Naast het kamp was er ook een uitstap naar Kid Rock op 10 juli met 44
kinderen en was er het aanbod via ‘Rail4Kids’ voor een daguitstap naar
Parijs op donderdag 27 augustus waar 6 kinderen tussen 10 en 13 jaar
mee konden naar Parijs onder begeleiding van Rail4kids.
Er werden deze zomer 63 verschillende animatoren ingeschakeld (zomer
2014: 46). 16 daarvan kwamen ook als kind naar de vakantiewerking en
groeiden door naar hulpanimator. Of groeiden zelfs na het volgen van een
cursus en een stage door tot gebrevetteerde animator.
Een deel van deze animatoren zijn ook leefloonstudenten en studenten
waarvan het gezin in hulpverlening is bij het OCMW.
Er werken 4 beroepskrachten bij de dienst Vakantiewerking. In de
zomervakantie zijn gemiddeld 2 beroepskrachten per dag aanwezig op de
opvang.
De vakantiewerking wordt zeer positief geëvalueerd. We mochten terug
veel kinderen verwelkomen en we konden onze animatorenploeg uitbreiden
met nieuwe jongeren. De werkingen op het plein verliepen vlot, kinderen
beleefden leuke, zinvolle en educatieve vakanties.
We merkten dit jaar opnieuw verschillende positieve effecten van onze
vroegdetectie - functie en hulpverlening voor kinderen met specifieke
problemen of kinderen waar extra zorg (ook in de thuissituatie) nodig is. Er
was opnieuw een goede samenwerking met maatschappelijk werkers,
psychologen, wooncoaches en externe hulpverleners.
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Woordelijk verslag van het debat
De heer voorzitter:
Voila, goeienavond collega’s. Ik zou bij deze het vragenhalfuurtje willen
openen. Wij hebben drie vragen en de eerste vraag werd ingediend door
mevrouw Ingrid Vandaele in verband met de werking van “De Pagadder”.
Collega alstublieft … u heeft het woord.
Mevrouw Vandaele:
Geachte heer voorzitter, na de overstelpende berichtgeving van de
vreemdelingen en de vluchtelingen zouden we bijna vergeten dat de
zomervakantie voorbij is en dat er voor veel kinderen een tijd van spel en
ontspanning samen met vriendjes, leeftijdsgenootjes op
speelpleinwerkingen, vakantiekampen enzoverder. Maar voor veel kinderen
die opgroeien in kansarme gezinnen is dit veel minder evident. Het
reguliere jeugdwerk is voor velen onder hen niet of minder toegankelijk
wegens financiële en andere drempels. Echter het zijn vaak deze kinderen
die net het meeste nood hebben aan ontspanning en zinvolle
vrijetijdsbesteding met leeftijdsgenootjes. Met de vakantiewerking "De
Pagadder" biedt het OCMW van Gent hier al enkele jaren succesvol een
antwoord op. Vandaar mijn vragen: Hoeveel kinderen hebben er de tijdens
de zomermaanden deelgenomen aan de vakantiewerking? Hoeveel
monitoren waren er aan het werk? Hoeveel van deze monitoren waren
vroeger zelf kind bij de vakantiewerking? Heeft er dit jaar opnieuw een
kamp plaatsgevonden? Hoeveel kinderen hebben daar aan deelgenomen en
hoe wordt de vakantiewerking 2015 algemeen geëvalueerd? Dank u
vriendelijk.

De heer voorzitter:
Goed. Dank u wel collega.
Beste Ingrid, deze zomer werden 411 kinderen ingeschreven voor de
vakantiewerking van OCMW Gent. Dat zijn zowel kinderen die vorig jaar
reeds deelnamen (heel veel ook), maar ook nieuwe kindjes. Ter
vergelijking: vorige zomer waren er 328 ingeschreven dus nu 411. We
kunnen dus spreken van een serieuze stijging. Deze 411 kinderen zijn
afkomstig uit 228 gezinnen wat ook een belangrijk gegeven is. Er gingen
dit jaar 54 kinderen mee op het vakantiekamp, dat doorging van 18 tot en
met 24 augustus en naast de kinderen waren er ook 12 animatoren en 2
beroepskrachten mee. In 2014 namen 41 kinderen deel aan het kamp. Dus
ook daar zien we een stijging. Ik wil er ook op wijzen en dat is ook wel het
fantastische van de werking, dat is dat heel veel monitoren eigenlijk
ondertussen groot geworden kinderen zijn die in begeleiding geweest zijn
bij het OCMW. Dat geeft nog eens een extra meerwaarde aan dit initiatief.

VRAGENUURTJE - MONDELINGE VRAGEN - 2015

3

BULLETIN VAN MONDELINGE VRAGEN EN ANTWOORDEN
Naast het kamp was er ook een uitstap naar Kid Rock op 10 juli met 44
kinderen en was er het aanbod via ‘Rail4Kids’ voor een daguitstap naar
Parijs op donderdag 27 augustus waar 6 kinderen tussen 10 en 13 jaar
(iets grotere gasten) mee konden naar Parijs onder begeleiding van
Rail4kids. Er werden deze zomer 63 verschillende animatoren ingeschakeld
(in de zomer 2014 was dat 46). 16 daarvan kwamen ook als kind naar de
vakantiewerking en groeiden door naar hulpanimator. Of groeiden zelfs na
het volgen van een cursus en een stage door tot gebrevetteerde animator
want ook dit hebben we mogelijk gemaakt. Een deel van deze animatoren
zijn ook leefloonstudenten en studenten waarvan het gezin in hulpverlening
is bij het OCMW. Dus met andere woorden ook daar; in deze vraag naar
die jonge mensen om zich te engageren wordt er eigenlijk een stuk
tegemoet gekomenen geven we daar mogelijkheden. Er werken 4
beroepskrachten bij de dienst Vakantiewerking. In de zomervakantie zijn
gemiddeld 2 beroepskrachten per dag aanwezig op de opvang. Want
eigenlijk is dat ook noodzakelijk om die coördinatie te blijven doen en
vooral ook de bedoeling van die vakantiewerking niet te vergeten. Het gaat
hem over kwetsbare kinderen/ kwetsbare jongeren. Eigenlijk observeren
past ook binnen integrale gezinsbegeleiding, gedragingen bekijken
enzovoort. Ge moet dat ook binnen een ruimere context bekijken maar
jullie weten dat, dat dat zo is. De vakantiewerking wordt zeer positief
geëvalueerd. We mochten terug veel kinderen verwelkomen en we konden
onze animatorenploeg uitbreiden met nieuwe jongeren. De werkingen op
het plein verliepen vlot, kinderen beleefden leuke, zinvolle en educatieve
vakanties. Ook de samenwerking met de andere speelpleinwerking van de
vroegere “De Trekvogels”, dat noemt nu de “De Speelvogels” verliep goed.
Er werd ook een ondersteuning gedaan vanuit het Departement Onderwijs
en Opvoeding in verband met het vervoer zodanig dat ook het bereiken
van het plein goed was. Dat gebeurde voor de beide werkingen dus dat is
ook goed. Er was opnieuw een goede samenwerking met maatschappelijk
werkers, psychologen, wooncoaches en externe hulpverleners. Het was niet
alleen een mooie zomer voor die kinderen maar ook een geslaagde werking
van “De Pagadder”.
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2015/023
Mondelinge vraag over project
waterarmoede “Water voor iedereen!”

De heer Ronny Rysermans, OCMW-raadslid
Eind juni 2015 schreef de Koning Boudewijnstichting de projectoproep
“Water voor iedereen” uit om waterarmoede aan te pakken. Onder andere
OCMW’s mogen zich kandidaat stellen. Deze kandidaatstelling kan
gebeuren tot en met 12 oktober.
Onze fractie wenst naar aanleiding van dit project en de Gentse
waterarmoede een antwoord op de volgende vragen:
•

Stelt OCMW Gent zich kandidaat voor de projectoproep ?Water voor
iedereen!? van de Koning Boudewijnstichting?

•

Hoe ervaart OCMW Gent de Gentse waterarmoede? Neemt deze
problematiek toe of af?

•

Welke initiatieven onderneemt OCMW Gent om de waterarmoede te
bestrijden?

•

In het Jaarverslag 2013 wordt de klankbordgroep Waterarmoede
aangehaald. Wat is de stand van zaken van deze klankbordgroep?
Welke actoren maken er deel van uit?

Ik dank u alvast voor uw antwoord.

De heer Rudy Coddens, OCMW-voorzitter

Geachte raadslid Rysermans,
Beste Ronny,
De projectoproep is ons bekend. Projecten kunnen inderdaad tot 12
oktober ingediend worden. De maximale financiering bedraagt 10.000 EUR.
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De diensten bekijken momenteel de voorwaarden en of de mogelijkheid
bestaat om een project in partnerschap met het OTC, Sociaal
verhuurkantoor of vzw REGent in te dienen.
Ons hulpverleningsaanbod naar de doelgroep is echter reeds ruim
waardoor het niet evident is een vernieuwend initiatief op te zetten
waarvan de kost volledig gedekt kan worden met de voorgestelde subsidie.
Wij stellen vast dat een schuld van achterstallige waterfacturen vrijwel
nooit de enige schuld bij een gezin is. Vaak zijn er ook andere kosten die
niet regelmatig betaald kunnen worden.
Zowel binnen de welzijnsbureaus als de themawerkingen, zoals de
Energiecel, wordt veel aandacht besteed aan de stipte betaling van water
en energiefacturen.
Het aantal dossiers dat Farys indient voor de Lokale Adviescommissie
(LAC) blijft momenteel stabiel.
Zoals gezegd ligt de focus vanuit OCMW Gent ruimer dan de bestrijding
van waterarmoede alleen, gelet op de vaststelling dat een waterschuld
zelfden of nooit de enige schuld betreft.
Schulden aanpakken gebeurt altijd op verschillende vlakken, toch worden
er ook een aantal initiatieven genomen specifiek in het vrijwaren van de
wateraansluiting. Dit zowel preventief zoals bijvoorbeeld het uitvoeren van
een gratis waterscan bij de doelgroep ism REGent en ons OTC. En curatief
met de ten laste name van achterstallige waterfacturen, gekoppeld aan een
resultaatsverbintenis.
Daarnaast wordt ook steeds methodisch gewerkt via intensieve opvolging
en een ondersteunende hulpverlening. Samen met de cliënt wordt altijd
gezocht naar structurele oplossingen binnen de lopende hulpverlening.
Onze diensten bemiddelen bij waterschulden, vragen afbetalingsplannen en
volgen deze op, vagen een sociaal tarief aan, enz.. Daarnaast zorgt de
goede werking van onze LAC-zittingen ervoor dat de afsluiting van water
zoveel als mogelijk kan worden vermeden.
Deze klankbordgroep waarnaar verwezen in het jaarverslag 2013 is
ondertussen afgerond. Actoren waren onder andere de VVSG, VVM, kabinet
Joke Schauvliege, Aquaflanders. De Vlaamse Milieu Maatschappij (VMM)
organiseerde op 7 november 2013 een infosessie in aanwezigheid van
Vlaams minister Joke Schauvliege.
Deze afsluitende studiedag was bedoeld om alle OCMW's-medewerkers,
hulpverleners of belanghebbende partners, te informeren over de
(toenmalige) nieuwe regelgeving.
Vanuit onze energiecel gaven we samen met de VVSG als ‘good-practice’
een voorstelling over de LAC-werking van OCMW Gent.
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Woordelijk verslag van het debat
De heer voorzitter:
Dan hebben we een tweede vraag, ingediend door de NV-A fractie. Het is
vraag over waterarmoede en vooral het project “Water voor iedereen!”
De heer Rysermans:
Geachte voorzitter, collega’s, het klopt.
Mijn vraag gaat inderdaad over waterarmoede en het project “Water voor
iedereen!”. We lezen in de projectoproep van de Koning Boudewijnstichting
dat de waterfactuur in de periode 1999-2012 met 66 procent is
toegenomen. Eind juni 2015 schreef de Koning Boudewijnstichting de
projectoproep “Water voor iedereen” uit om waterarmoede aan te pakken.
Onder andere OCMW’s mogen zich kandidaat stellen voor deze
projectoproep. Deze kandidaatstelling kan gebeuren tot en met 12 oktober.
Onze fractie wenst naar aanleiding van dit project en de Gentse
waterarmoede een antwoord op de volgende vragen: Stelt OCMW Gent zich
kandidaat voor de projectoproep ?Water voor iedereen!? van de Koning
Boudewijnstichting? Hoe ervaart OCMW Gent de Gentse waterarmoede?
Neemt deze problematiek toe of af? Welke initiatieven onderneemt OCMW
Gent om de waterarmoede te bestrijden? En mijn laatste vraag, voorzitter,
in het Jaarverslag 2013 wordt de klankbordgroep Waterarmoede
aangehaald. Wat is de stand van zaken van deze klankbordgroep en welke
actoren maken er deel van uit? Alvast bedankt voor uw antwoord
voorzitter.
De heer voorzitter:
Ja, dank u wel collega.
Beste Ronny, de projectoproep is ons inderdaad bekend. Wij hebben bij
onze diensten gelukkig mensen in de mogelijkheid om al die oproepen en
al die mogelijkheden te bekijken en in goeie banen te leiden. Het project,
zoals u gezegd heeft, kan inderdaad tot 12 oktober ingediend worden. De
maximale financiering (en dat is toch wel belangrijk) bedraagt 10.000 EUR.
De diensten bekijken momenteel de voorwaarden en/ of de mogelijkheid
bestaat om een project in partnerschap met het OTC, het Sociaal
verhuurkantoor of vzw REGent in te dienen. Ons hulpverleningsaanbod
naar de doelgroep, en dat is toch wel belangrijk en dat weet u
waarschijnlijk ook, is echter reeds ruim waardoor het niet evident is een
vernieuwend initiatief op te zetten waarvan de kost volledig gedekt kan
worden met de voorgestelde subsidie. Dus eigenlijk is dat toch ook een
belangrijke overweging die we zullen moeten maken of we al dan niet
zullen deelnemen. Wij stellen vast dat een schuld van achterstallige
waterfacturen (dat is een tweede element) vrijwel nooit de enige schuld bij
een gezin is. Vaak zijn er ook andere kosten die niet regelmatig betaald
kunnen worden en zowel binnen de welzijnsbureaus als de
themawerkingen, zoals de Energiecel, wordt heel veel aandacht besteed
aan de stipte betaling van water en energiefacturen.
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Nu, het aantal dossiers dat Farys indient voor de Lokale Adviescommissie
(LAC) die trouwens zeer goed werk levert, blijft momenteel stabiel. Zoals
gezegd ligt de focus vanuit OCMW Gent ruimer dan de bestrijding van
waterarmoede alleen, gelet op de vaststelling dat een waterschuld zelfden
of nooit de enige schuld betreft. Schulden aanpakken gebeurt altijd op
verschillende vlakken, toch worden er ook een aantal initiatieven genomen
specifiek in het vrijwaren van de wateraansluiting. Dit zowel preventief
zoals bijvoorbeeld het uitvoeren van gratis waterscan bij de doelgroep in
samenwerking met REGent en ons OTC. En ook curatief met de ten laste
name van achterstallige waterfacturen, gekoppeld aan een
resultaatsverbintenis. Wat ook heel belangrijk is. Daarnaast wordt ook
steeds methodisch gewerkt via intensieve opvolging en een
ondersteunende hulpverlening. Samen met de cliënt wordt altijd gezocht
naar structurele oplossingen binnen de lopende hulpverlening. Onze
diensten bemiddelen bij waterschulden, vragen afbetalingsplannen en
volgen deze ook op, vragen een sociaal tarief aan, kijken of mensen hun
rechten uitputten, enzovoort. Daarnaast zorgt de goede werking van onze
LAC-zittingen ervoor dat de afsluiting van water zoveel als mogelijk kan
worden vermeden. Je kan dat ook navragen. Bij Farys wordt er echt ook
gezegd dat de LAC-werking binnen OCMW-Gent of samen met OCMW-Gent
echt wel als een voorbeeld kan worden gesteld.
Deze klankbordgroep waarnaar verwezen in het jaarverslag 2013 is
ondertussen afgerond. Actoren waren onder andere de VVSG, VVM, kabinet
van Minister Joke Schauvliege, Aquaflanders, de Vlaamse Milieu
Maatschappij (VMM). Er werd eigenlijk op 7 november 2013 een infosessie
georganiseerd, in aanwezigheid van Vlaams minister Joke Schauvliege, en
deze afsluitende studiedag was bedoeld om alle OCMW's-medewerkers,
hulpverleners of belanghebbende partners, te informeren over de
toenmalige nieuwe regelgeving. Vanuit onze energiecel waren we daarop
aanwezig, op uitnodiging van de VVSG, en werd er ook een ‘good-practice’
vanuit onze werking naar voren gebracht in deze vergadering en op dit
moment en eigenlijk ook een voorstelling gebracht over de LAC-werking
van OCMW Gent. Dus in die zin, om nog eventjes terug te keren naar uw
heel concrete vraag, gaan we kijken of dat het inderdaad de moeite waard
is om daarop in te schrijven. Stel dat we binnen bestaande initiatieven, dat
het mogelijk zou zijn om dat te versterken, dan denken we dat het
misschien ja zal zijn. Stel dat we weer iets totaal nieuws zouden moeten
doen, vernieuwend naast alles wat er allemaal gebeurd, dan zou het een
overweging kunnen zijn om het niet te doen. Vooral omdat er al zoveel
gebeurd en vooral omdat de subsidie die gegeven wordt, eigenlijk maar
een deeltje is van meestal de totale kostprijs van dergelijke nieuwe en
projecten. Dus in die zin, er is nog geen beslissing maar dit zijn toch wel
een beetje de overwegingen die we, laat ons zeggen in de weegschaal
willen leggen, om uiteindelijk tot een beslissing te komen.
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2015/024
Opvang van mensen op de
vlucht voor oorlog en vervolging

Mevrouw Liliane de Cock, OCMW-raadslid

Gent en de Gentenaars verklaren zich solidair met mensen op de vlucht
voor oorlog en vervolging. De opvang van al deze vluchtelingen stelt de
stad voor bijkomende uitdagingen. Verschillende beleidsniveaus worden
hierop aangesproken en hebben hun verantwoordelijkheid. Het OCMW
heeft bij uitstek een verantwoordelijkheid in de opvang van deze nieuwe
asielzoekers en vluchtelingen.
Eens deze mensen het statuut van vluchteling hebben, zal de concrete
opvang lokaal dienen te gebeuren. Hogere beleidsniveaus kunnen dit
faciliteren door ondersteunende maatregelen voorzien.
Er zou een gesprek plaatsvinden tussen de OCMW-voorzitter en de
staatssecretaris voor Asiel en Migratie Francken. Vandaar volgende vragen:
•

Heeft dit gesprek reeds plaatsgevonden?

•

Heeft de voorzitter meer duidelijkheid gekregen omtrent
ondersteunende maatregelen? Is er zicht op de timing van deze
bijkomende ondersteuning?

•

Welke andere initiatieven zullen genomen worden om opvang van
deze mensen in onze stad te kunnen realiseren?

De heer Rudy Coddens, OCMW-voorzitter

Geacht raadslid De Cock,
Beste Liliane,
Het is inderdaad een thema waar men niet naast kan kijken. Binnen het
college van burgemeester en schepenen werd dan ook gevraagd of ikzelf
de coördinatie van de asielaanpak op mij zou nemen.
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Als voorzitter van de afdeling OCMW’s van VVSG had ik afgelopen vrijdag
een overleg met Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken.
Ook de Brusselse en Waalse voorzitters van de OCMW koepelverenigingen
waren hierop aanwezig. Daarnaast was er ook een vertegenwoordiging van
het Kabinet van Minister Borsus en een vertegenwoordiging van Fedasil
aanwezig. Het overleg vond plaats op aandringen van de
koepelverenigingen, omdat men wil betrokken worden bij de aanpak van
het asielbeleid. Want de OCMW’s/lokale besturen zullen een belangrijke rol
te vervullen hebben in de verdere aanpak.
Het gesprek met de Staatssecretaris was een constructief gesprek. Zijn
eerste prioriteit ligt momenteel in het vinden van voldoende
opvangplaatsen. De Staatssecretaris lanceerde onlangs dan ook een oproep
naar de OCMW’s om bijkomende LOI- plaatsen en SOI-plaatsen te creëren.
In totaal wenst de Staatssecretaris hiermee 1600 plaatsen te realiseren.
Momenteel zijn hier al 450 plaatsen toegezegd door de lokale besturen. Zo
heeft het SOI van Gent haar opvangplaatsen ook verhoogd van 41 naar 50
( de maximum capaciteit).
Naast deze oproep voor de lokale besturen is de staatssecretaris ook bezig
met grootschalige opvangplaatsen te creëren. In totaal zullen hiermee zo’n
2000 à 2500 plaatsen gecreëerd worden. Deze worden momenteel
systematisch geopend. Wel gaf de Staatssecretaris aan dat er dagelijks
ongeveer 250 asielzoekers hun aanvraag indienen. Dit zou dus willen
zeggen dat binnen 10 dagen deze opvangplaatsen volzet zijn.
Ook de 3e partners werden aangesproken. Zo werd er een tender
uitgeschreven zodat panden, waarvan de eigenaar deze ter beschikking wil
stellen voor asielzoekers, kunnen gebruikt worden. Het Rode kruis is bij
deze stappen steeds een betrokken partner.
De koepelverenigingen hebben tijdens het gesprek met Theo Francken de
terughoudendheid van de lokale besturen voor de oprichting van LOI/SOI –
plaatsen geuit. Dit mede door de vroegere afbouw van deze plaatsen door
het federale niveau. Alsook door de vervolguitdagingen van deze opvang.
Velen zullen ongetwijfeld een statuut krijgen van politiek vluchteling of
subsidiaire bescherming. Hierdoor zal men bij de OCMW’s terecht kunnen.
Maar dit stelt dan natuurlijk op zijn buurt uitdagingen op vlak van
huisvesting, integratie, onderwijs,… . Hier kon de staatssecretaris geen
concrete antwoorden of oplossingen op geven. Minister President Geert
Bourgeois gaf via de media wel te kennen dat Vlaanderen aan het bekijken
is welke inspanningen men kan leveren.
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Daarnaast werd er ook gekeken naar Minister Borsus. Het opvangen van
asielzoekers is één zaak, maar de begeleiding (op vlak van activering en
integratie) is een even belangrijk aspect. De lokale besturen zijn
vragende partij om hier zo snel als mogelijk in te investeren. Daarnaast zal
mogelijks ook moeten geïnvesteerd worden in psychologische
ondersteuning van deze mensen. We mogen niet vergeten dat deze
mensen uit een oorlogsgebied komen en hun hele hebben en houwen
moeten achterlaten hebben.

In Gent zetten we hier al sterk op in met het project Ankerkracht. Ook na
het aflopen van de Europese subsidies werd beslist om het project verder
te zetten met eigen middelen. In totaal zet OCMW Gent 12 FTE in om de
begeleiding van ongeveer 700 vreemdelingen op te nemen. Vanuit het
kabinet van Minister Borsus kregen we nog geen toezeggingen, maar men
erkende deze extra uitdagingen wel. We hopen natuurlijk dat ook hier
bepaalde engagementen op federaal niveau zullen genomen worden.

Binnen het college van burgemeester en schepenen werd het gesprek met
Staatssecretaris Theo Francken ook besproken. Binnen het college werd
dan ook beslist om op lokaal niveau een task force op te richten om de
krachten te bundelen en op deze manier een gepast antwoord te vinden op
de komende uitdagingen. In Gent willen we op een realistische en solidaire
wijze een antwoord kunnen bieden. Deze namiddag vond de eerste
vergadering van deze task force plaats. Alle betrokken diensten,
middenveldorganisaties en partnerorganisaties waren aanwezig op deze
vergadering. Er werd beslist 3 werkgroepen op te richten:

1. Opvang: een mogelijke piste is hier om de oude Rijkswacht
gebouwen in ridderstraat (Federale eigendom) als mogelijke
uitbreiding bij het SOI op te nemen. Momenteel bekijkt men deze
piste verder.
2. Integratie: hier zal een belangrijke rol weggelegd zijn voor het
OCMW , IN-Gent en andere betrokken actoren. We verwachten een
verdubbeling van de 700 begeleide cliënten. Dit stelt ons natuurlijk
voor uitdagingen waar we een antwoord moeten kunnen op bieden.
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3. Materiële ondersteuning/vrijwilligerswerking: vele burgers toonden
al dat Gent inderdaad een warme en solidaire stad is. Momenteel is
er nog geen nood aan materiële spullen of vrijwilligerswerk, maar
de komende weken en maanden zal dit wel het geval zijn. Het zal
dus ook belangrijk zijn om deze solidariteit warm te houden.
Belangrijk zal ook zijn dat Gentinfo als aanspreekpunt kan fungeren.
Zo kwamen er de afgelopen weken al 143 vragen bij Gentinfo
binnen (los van de persoonlijke vragen bij politici).

We kunnen dus besluiten dat we voor grote uitdagingen staan, maar dat
we hier in Gent op een realistische en solidaire wijze een antwoord willen
aan bieden.

Woordelijk verslag van het debat
De heer voorzitter:

Dan hebben we een derde vraag ingediend door collega De Cock, in
verband met de opvang van mensen op de vlucht voor oorlog en
vervolging. Collega, u heeft het woord. Alstublieft …
Mevrouw De Cock:
Dank u voorzitter. Collega’s, niemand kan dezer dagen voorbij gaan aan de
beelden en de berichten over mensen op de vlucht voor oorlog en
vervolging. Zo ook ons stadsbestuur niet dat vorige week al via een
persbericht duidelijk stelling heeft genomen en aangeeft dat Gent en de
Gentenaars zich solidair verklaren met mensen op de vlucht. De opvang
van al deze vluchtelingen stelt de stad voor bijkomende uitdagingen.
Verschillende beleidsniveaus worden hierop aangesproken en hebben hun
verantwoordelijkheid. Maar in de feiten zal het OCMW bij uitstek een
verantwoordelijkheid krijgen in de opvang van deze nieuwe asielzoekers en
vluchtelingen. Eens deze mensen het statuut van vluchteling hebben, zal
de concrete opvang lokaal dienen georganiseerd te worden. Hogere
beleidsniveaus kunnen dit faciliteren door ondersteunende maatregelen te
voorzien. We weten dat er een gesprek zou plaatsvinden tussen jij, als
OCMW-voorzitter en de staatssecretaris voor Asiel en Migratie Francken.
Vandaar volgende vragen: Heeft dit gesprek reeds plaatsgevonden? Heeft
de voorzitter meer duidelijkheid gekregen omtrent ondersteunende
maatregelen?
Is er zicht op de
timing van deze bijkomende
ondersteuning? En dan een derde vraag: Welke andere initiatieven zullen
genomen worden om opvang van deze mensen in onze stad te kunnen
realiseren?
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De heer voorzitter:
Goed. Dank u wel collega om deze vraag te stellen. Het is inderdaad een
thema, laat ons zeggen, waar men niet naast kan kijken en sinds ik uit
verlof ben, mij bijna dag en nacht bezig houdt. Binnen het college van
burgemeester en schepenen werd mij dan ook gevraagd of ikzelf de
coördinatie wil doen en ook de politieke verantwoordelijk wil nemen om het
één en ander in goede banen te leiden. Het is zo dat ik in mijn
hoedanigheid als voorzitter van het directiecomité van de OCMW’s van
VVSG mee uitgenodigd was op een overleg met de Staatssecretaris Theo
Francken. Ik was daar vergezeld van ook de directeur en deskundige van
VVSG maar ook van de collega’s van Brussel en Wallonië. Het was een
federaal overleg. Er waren ook vertegenwoordigers van het Kabinet van
Minister Borsus, die toch eigenlijk de bevoegdheid heeft om de OCMW’s te
ondersteunen. En eigenlijk dit overleg is er gekomen op aandringen van de
OCMW-belangenbehartigers, dus de koepels, om uiteindelijk ook te zeggen
van kijk mijnheer de Staatssecretaris, wat er nu aan het gebeuren is,
betrek ons alstublieft als partner, als gesprekspartner bij deze
problematiek. Ja, want enerzijds bij het opvangen kan een OCMW/lokale
overheid iets betekenen maar voornamelijk in het vervolgtraject zijnde,
eens de mensen een erkenning hebben, ofwel een erkenning als politiek
vluchteling ofwel een erkenning als, een subsidiaire bescherming krijgt ja,
dan komen de mensen naar ons toe en dat is de fase die daarop volgt.
Ok, alle hens aan dek op dit moment om opvangplaatsen te vinden maar
denk ook aan het vervolg en alle elementen die daarbij komen kijken. Het
gesprek is vorige week vrijdag doorgegaan. Het was een constructief
overleg waar er geluisterd werd en waar op een correcte, eerlijke manier
ook antwoorden gegeven werden waar inderdaad de Staatssecretaris ook
zegt van ja goed, op dit moment is het daar alle hens aan dek. Prioriteit
nummer één: we zien mensen toestromen, we zien die migratiestroom, in
Brussel zien we die beelden … alle hens aan dek. Het is nu mijn opdracht
om ervoor te zorgen dat er voor al die mensen een opvang is. Wat
begrijpelijk is en samen met zijn medewerkers van zijn kabinet, maar ook
met Fedasil, want die waren ook aanwezig, heeft men een oproep gedaan
naar de OCMW’s waarbij dat er gekeken worden om lokale
opvanginitiatieven, de LOI’s of SOI’s (want bij ons is dat een stedelijk
opvanginitiatief) om daar een uitbreiding van 1600 plaatsen te proberen
realiseren. Geen gemakkelijk opdracht want de OCMW’s hebben daar ook
op gereageerd van ja, mijnheer de Staatssecretaris, allemaal goed en wel.
Juist voor de zomer is er nog een bericht gekomen dat het aantal LOIplaatsen moesten afnemen. Zijn die effectief ook sommige gesloten,
opgedoekt want OCMW’s hebben daar huizen voor gehuurd, hadden die
opgezegd enzovoort. Natuurlijk de Staatssecretaris, en als ge die cijfers
bekijkt klopt het ook, die zegt van ja kijk, we zagen effectief dat dat
minder nodig was. Het opgebouwde capaciteit waar kosten voor gemaakt
werden, was op en bepaald moment niet nodig, nu is dat beginnen
optrekken en hebben we gevraagd dat terug op te bouwen. Van die 1600
plaatsen die gevraagd werden aan de OCMW’s in België, federaal, waren er
op dat moment 450 plaatsen toegezegd door de OCMW’s en ondertussen
soms ook operationeel.
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Een voorbeeld daarvan is Gent, die een eigen stedelijk opvanginitiatief
heeft. Er waren 41 plaatsen en wij hebben in de zomer (de burgemeester
en ikzelf) beslist om op vraag van Fedasil dit op te trekken van 41 naar 50
dus plus 9. Waarom? Omdat de capaciteit van het gebouw 50 is. Dus de
infrastructuur staat niet meer toe daar maar er is snel op ingespeeld, in
eerste instantie vrij rap. Sommige OCMW’s hebben gezegd ok, we hebben
die huizen nog, we kunnen dat opnieuw doen. 450. Ten tweede, ja, dat is
natuurlijk nog geen 1600 maar daar kom ik onmiddellijk op terug.
Daarnaast heeft de Staatssecretaris gezegd van ok, ik ben nu alle registers
aan het opentrekken. Creatief zijnde, collectieve opvang. We denken aan
het collectief opvangen, de kazernes Westakker, Seysele. De verschillende
leegstaande gebouwen, kazernes waar men een impact op heeft en die
inrichten, die grote ruimte inrichten met 100-den opvangplaatsen,
noodopvang eigenlijk, waarbij dat er bedden en wc’s geplaatst worden, en
douches. De beelden die je ziet op tv. Dus ook dat. Daar waren er een
2000 à 2500 die in de pijplijn zitten en die men systematisch aan het
openen is. En er werd toen ook gezegd, wij weten nu en je zag dat ook
mooi op de grafieken, het aantal plaatsen die toenemen met 2000, 2500.
We weten ook dat er dagelijks 250 mensen eigenlijk aanschuiven, eigenlijk
een asiel aanvragen en van daaruit eventueel de kans krijgen want het is
geen verplichting om naar een opvangcentrum te gaan, men kan ook bij
familie gaan of bij kennissen maar de meesten hebben dat niet dus gaan
wel naar een opvangcentrum, dus weet men dat binnen een dag of 10 (dat
was vorige week vrijdag) weet men dat dan die opvangcapaciteit mogelijks
volzet is. Dat was op dat moment een totale bezetting van de bestaande
plaatsen (96 procent) plus de 2000 à 2500 die men aan het bij creëeren is.
Dus ge ziet, ge kunt snel rekenen …
Dat is een tweede element. Dan is er een derde element. Dat is een tender
die de Staatssecretaris heeft uitgeschreven. Dat zijn naar derde partners.
Zijnde mensen die panden hebben, en die zich samen smijten meteen
organisatie die dat eventueel dat mee kunnen managen (de catering e.d.).
En zo worden er ook initiatieven in het leven geroepen. Ook het Rode Kruis
van België wordt daar telkenmale bij betrokken. Dat is stap 1. First things
first. Dan is ook aan de Staatssecretaris gezegd van kijk, een beetje de
terughoudendheid van sommige OCMW’s in België om inderdaad die
LOI/SOI –plaatsen terug naar 1600, hetgeen ge vraagt, op te trekken,
heeft ook wel te maken met het wantrouwen van eerst naar beneden en nu
weer omhoog maar voornamelijk met “Wat nadien”?. Want uiteindelijk, al
die mensen gaan binnen enkele maanden … velen gaan een statuut
krijgen, gaan hier blijven en zijn dan vrij om zich te verplaatsen op het
grondgebied, gaan bij de OCMW’s terecht komen, steden en gemeenten.
Wat kan er dan gebeuren? Welke mogelijkheden zijn er dan? Dan werd er
natuurlijk gezegd van ja, ik ben federaal, dit zijn Vlaamse bevoegdheden.
Probleem huisvesting, integratie, onderwijs,… allemaal zaken die op
Gewest-niveau zitten maar er zijn contacten met Minister President
Bourgeois en het antwoord was: men is daarover aan het nadenken, aan
het kijken wat men kan doen. We hebben daar geen concrete antwoorden
op gekregen.
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Ik heb dan wel op dezelfde dag, in de namiddag, heeft Minister President
Bourgeois hetzelfde gezegd wat de Staatssecretaris heeft gezegd. Dat is
een
tweede
punt.
We
hebben
ons
ook
gericht
naar
de
vertegenwoordigers/medewerkers van Minister Borsus om te zeggen kijk,
opvangen is één zaak, nadien de mensen integreren is onze opdracht maar
daar zijn mensen voor nodig. Daar zijn effectief mensen voor nodig om dat
aan te kunnen. De OCMW’s gaan daarmee belast worden en men gaat daar
best nu in investeren, en voldoende in investeren want dat was ook
diezelfde dag … en dat werd ook meegedeeld in de vergadering, berekend
dat er 120 miljoen euro nodig zou zijn om een equivalent leefloon terug te
betalen aan de OCMW’s. Dat was het vooropgestelde cijfer, waarschijnlijk
…
Mevrouw De Cock:
Extra?
De heer voorzitter:
Extra! Bovenop! En we hebben gezegd van ja, vergeet toch ook niet dat de
OCMW’s inspanningen doen. Dat begeleiding nodig is en investeert daarin.
Investeert daarin omdat het effectief noodzakelijk is. In het belang van die
mensen maar vooral … Hoe sneller dat die mensen geïntegreerd zijn,
Nederlandse lessen volgen, dat we ze kunnen leiden naar een traject, dat
ze kunnen tewerkgesteld worden, hoe minder lang dat men leefloon moet
krijgen. Dus met andere woorden dat moet onze doelstelling zijn. Dus doe
dat. Die boodschap is meegenomen. We moeten ook aandacht hebben voor
psychologische begeleiding. Voor ondersteuning. Vele mensen komen echt
uit oorlogsgebieden, komen daar vandaan, hebben mensen zien kapot
maken voor hun ogen. Familie enzovoort. Het is noodzakelijk. Vandaar
collega’s, u bent goed geplaatst, we hebben er ook over gesproken

Wij hebben hier in OCMW Gent het project Ankerkracht. Dit project was
gesubsidieerd via Europese middelen vluchtelingen. Het was geëindigd eind
juni, de middelen waren op en zaten we voor de prangende keuze ‘wat
doen we daarmee?’. En hebben we hier in Gent beslist in dit bestuur, we
hebben dit in de vakantie gedaan … om inderdaad – en dat zal ook nog aan
bod komen in toekomstige financiële zaken – om dat verder te zetten. Om
middelen te zoeken om dat verder te zetten, en om inderdaad dat team
niet te laten uitdoven; om daar inderdaad verder inspanningen te doen
weliswaar met eigen lokale middelen. Dat betekent dus in Gent alleen al,
zetten wij organisatiebreed een 12 voltijds equivalenten in om op dit
moment in Gent een 700 mensen ondersteuning te geven (financieel) maar
ook te begeleiden. Dus op dit moment zitten we in Gent met een 700-tal
mensen die het statuut hebben van vluchteling of subsidiair beschermd.
Hoofdzakelijk mensen uit Afganistan, uit Irak, uit Syrië, uit Somalië en dan
nog een aantal mensen die al een tijd in steun zijn, ook van andere landen,
62 landen uit de wereld. Congo is er daar bijvoorbeeld één van.
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Dat is eigenlijk de situatie. Het cijfer vandaag, 700 eind juli, is eigenlijk het
cijfer dat al wat meer is dan eind 2014 want dan hadden we er 622. Dat
was ook stijgend. Dit is eigenlijk maar een idee en ook onder de aandacht
gebracht, is meegenomen en is ook door de Staatssecretaris (die aanwezig
was een deel van de vergadering) en ook door de mensen van Minister
Borsus toch onderkend. Maar geen toezeggingen gedaan dus we zijn daar
in volle verwachting. Dan in Vlaanderen, ’t is juist, we zitten in soms een
gecompliceerd land met federale bevoegdheden en met
gewestbevoegdheden maar we hebben toch duidelijk gezegd van alstublieft
“ga met elkaar in overleg”, “doe dat gecoördineerd” want nadien
bijvoorbeeld ook in onze stad, de huisvestingsproblematiek, als er gezinnen
zijn met kinderen, die moeten naar school gaan. We weten dat er
capaciteitsproblemen zijn. Ik heb ook ondertussen als voorbeeld gevraagd
van hoeveel mogelijkheden zijn er nog voor Nederlandse lessen NT2?
Hoeveel mogelijkheden zijn er in inburgering? Wij hebben daar een
antwoord op. Dat kunnen we op dit moment in onze stad nog aan. Maar
natuurlijk … Ik heb ook aan alle partners die betrokken zijn – vooral in
onze stad dan - gevraagd ok waar zijn uw knipperlichten? Waar zijn uw
grenzen van uw capaciteit? En dan, toen ik teruggekomen ben van de
vergadering met de Staatssecretaris, die zeer leerrijk was, er is ook
afgesproken dat we binnen een 4 à 5 weken terug samenkomen met die
groep om verder te bekijken, heb ik natuurlijk het college van
burgemeester en schepenen ingelicht, verslag uitgebracht en is er eigenlijk
ook tussen mijzelf en het kabinet van de burgemeester het idee ontstaan
om een task force op te richten. Om te zeggen van kijk, verenigde
krachten, laat ons de dingen samen aanpakken, we moeten onze kop niet
in het zand steken. Laat ons zeggen: er zijn een aantal uitdagingen die op
ons afkomen – ik zie het zo als uitdagingen – laat ons inderdaad vanuit
Gent op een realistische wijze maar op een solidaire manier kijken hoe we
ons steentje kunnen bijdragen. Hoe we kunnen ingaan op de vragen van
de federale overheid maar dan effectief ook ons voorbereiden op wat er op
ons afkomt. Dat is een feit en laat ons dat samen doen. Dus vandaar dat
het initiatief genomen werd en dat is in het weekend verspreidt naar
iedereen om een task force op te richten. En deze namiddag is eigenlijk die
task force voor de eerste keer samengekomen. Daar waren alle mogelijke
diensten die een bijdrage kunnen leveren op aanwezig maar ook
partnerorganisaties zoals in Gent, maar ook middenveldorganisaties die
ondertussen al acties gedaan hebben (Vluchtelingenwerk Vlaanderen, Hand
in Hand, Victoria Deluxe). Laat ons zeggen allemaal mensen die iets te
betekenen hebben, die het woord “samen” in de praktijk kunnen invullen.
Wij hebben ook ondertussen de communicatie gedaan en we hebben ons
voorgenomen één en ander te coördineren want we zagen allerlei dingen
ontstaan en al die sociale media – mensen van goeie wel - maar als dat
allemaal ongeleide projectielen zijn dan is dat met goeie bedoelingen maar
het resultaat is misschien minder goed. Vandaar dat we ook gezegd
hebben van ok, laat ons alles coördineren en ook alles , mensen die ideeën
hebben, voorstellen hebben, via GentInfo.
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Signaleren zodanig dat we dat kunnen opvolgen, kanaliseren en dat we
inderdaad die mensen een antwoord kunnen geven. Dit zijn allemaal zaken
die we besproken hebben en er is ook een werkmethode afgesproken deze
namiddag waarbij dat inderdaad rond die 3 thema’s ‘opvang’ enerzijds. Er
zal een groepje samengesteld worden van mensen die aanwezig waren die
daar een bijdrage kunnen leveren. Chique, de mensen van Fedasil waren
daar ook aanwezig. Wij hebben nu al heel concreet het voorstel van de
Ridderstraat op tafel gelegd. De mensen van Fedasil hebben met de Regie
der Gebouwen al contact gehad. En morgennamiddag gaan we met een
aantal mensen gaan kijken naar de Ridderstraat.

Mevrouw De Cock:
Dat is de oude rijkswachtkazerne?

De heer voorzitter:
De oude rijkswachtkazerne en -woningen die al jaren leegstaan. Kijken of
die kunnen gebruikt worden en of dit als een uitbreiding kan gezien worden
van ons stedelijk opvanginitiatief waar er principieel door het college en
door het SOI beslist is dat dit kan uitgebreid worden om inderdaad
mogelijks een aantal gezinnen op te vangen. Dus in dit circuit. Belangrijk.
Morgennamiddag wordt dit verder uitgerold, bekeken, wat er moet
gebeuren om dat operationeel te maken. Dat is een eerste aspect. Opvang.
Ook SESO was daar aanwezig, dat is eigenlijk binnen Vluchtelingenwerk
Vlaanderen die eigenlijk in Gent 13 locaties/woningen heeft waar ook
opgevangen wordt. Daar heb je soms mensen die zeggen: ik heb een
leegstaande woning. Kunnen daar vluchtelingen in komen? Gaan wij dus
ook dat coördineren naar SESO omdat zij daar specialist in zijn. Dat is één.
Punt twee is ‘integratie’. Dat is dan naar het OCMW. Daar zal ook iemand
trekker zijn, ook een werkgroep opgesteld worden. Hoe kunnen we met die
integratie omgaan? Wat hebben we nodig? Wie kan wat doen en dat zal
samen met In Gent zijn die daar een belangrijke rol in te spelen heeft. En
ook met de mensen die aanwezig waren, die daar een belangrijke rol willen
in spelen. Dit is nog enkele maanden dat dat respijt is. We zijn er al met
bezig. 700. Maar wij verwachten dat 700 op zijn minst verdubbeld wordt.
Op zijn minst en dat is dan voorzichtig ingeschat. Dat dat zeker zal
verdubbelen. Voorzichtig ingeschat. Dus daar zal het OCMW de trekkende
partner zijn, met andere partners. En dan drie en ook zeker niet te
verwaarlozen. Er is een enorme solidariteit op gang gekomen met mensen,
vrijwilligers, met Gentenaars die iets willen doen, die zich aanmelden, die
gerief komen brengen … soms zeer goeie dingen, soms dingen dat je zegt
… Maar het zijn mensen die geëngageerd zijn. En dus samen met dat
middenveld zijn we al die contacten aan het verzamelen en willen we
vooral ook zeggen van: op dit moment is die noodhulp nog niet nodig , die
mensen zijn hier nu nog niet. Maar we moeten die solidariteit warm
houden.
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En vooral ook die solidariteit warm houden binnen een aantal maanden dat
die mensen wel in onze stad zullen komen, moeten ingeburgerd worden en
moeten geïntegreerd worden … dat is belangrijk. Dus daar willen we ook
iets doen. Dus een poot, een werkgroep ‘materiële hulpverlening’ en
‘vrijwilligerswerking’ zal ook, een actie zijn, een werkgroep die zal
getrokken worden door medewerkers van het stad/kabinetten maar ook
vooral met die mensen van dat middenveld, die daar heel actief bij zullen
betrokken worden. Dus dat is eigenlijk de globale aanpak die we willen
doen. Kort op de bal spelen. Alle antwoorden proberen verzamelen. Alle
vragen verzamelen en proberen een correct antwoord te geven. De
mensen bedanken voor hun solidaire aanpak en vooral het verder
opvolgen. Alleen al in GentInfo, sinds het verschijnen van het persbericht,
zijn er 143 vragen gekomen en is het thema aan bod gekomen. 143 keer.
Los van de mails en de telefoons die zowel de burgemeester en ikzelf
gekregen heb; ook andere mensen. Dat is eigenlijk de manier van werken.
Ik moet u zeker niet overtuigen dat het echt een titanenwerk is die nog
maar begint maar laat ons zeggen, dat we gaan proberen om echt op een
zo goed mogelijke manier, gecoördineerd en met medewerking van veel
mensen .. hopelijk er het allerbeste van kunnen maken. En dat we die
uitdaging hier in Gent kunnen aangaan. Dus kijk … ik heb dat hier allemaal
verteld. Hopelijk heeft iemand dat hier een beetje kunnen noteren voor de
verslaggeving?

Mevrouw De Cock:
Ik denk dat het ook op band staat hoor …
De heer voorzitter:
Excuseer, ik heb daar geen letter van op papier. Voila, ok.
Mevrouw De Cock:
Dank u voor dit inderdaad zeer uitgebreid antwoord. Ik denk dat we het
eens zijn dat er nooit te weinig woorden en vooral niet te weinig daden
kunnen besteed worden aan deze uitdaging. Wij kijken uit naar de
rapportage van het vervolg van al deze initiatieven.
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