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2015/025

Informatiesessies over
onderwijs voor IEM-groepen

Mevrouw Els Roegiers, OCMW-raadslid
Dit schooljaar schrijft de Psychologische dienst voor het eerst alle gekende
Bulgaarse en Slowaakse OCMW-cliënten met kinderen onder de 12 jaar
rechtstreeks aan. Hierdoor hoopt OCMW Gent het
aanwezigheidspercentage van Intra-Europese Migranten (IEM) bij deze
sessies te verhogen, zodat onder meer het spijbelrisico wordt besproken.
Onze fractie wenst naar aanleiding van deze informatiesessies een
antwoord op de volgende vragen:
•

De psychologische dienst verstuurde deze brieven in september.
Zou het niet raadzamer zijn om deze brieven vóór de start van het
nieuwe schooljaar te versturen? Dit om de ouders de kans te geven
om zo snel als mogelijk te starten met deze sessies.

•

Vorig jaar werden de sessies gestart op 18 en 25 november. Het
eerste semester van het schooljaar was dan bijna beëindigd. Zou
het niet raadzamer zijn om deze sessies in de maand september, bij
het begin van het schooljaar, te organiseren? Verliest men hierdoor
geen 3 maanden, en dit in belang van het kind?

•

Wanneer vinden deze infosessies dit jaar plaats?

•

Hoeveel brieven werden er vorig jaar verstuurd? Hoeveel ouders
waren aanwezig op deze infosessies? Werd er naar aanleiding van
deze infosessies een vermindering van het spijbelrisico van hun
kind(eren) vastgesteld?

•

Waarom beperkt OCMW deze rechtstreekse aanschrijving tot deze
twee nationaliteiten rechtstreeks aan? Is het aangewezen om alle
OCMW-cliënten met kinderen onder de 12 jaar rechtstreeks aan te
schrijven voor het volgen van dergelijke infosessies?

Ik dank u alvast voor uw antwoord.
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De heer Rudy Coddens, OCMW-voorzitter
Geacht raadslid Roegiers,
Beste Els,
We kiezen ervoor om de sessies te laten doorgaan in november voor een
aantal belangrijke redenen:
•

De maatschappelijk werkers kunnen een aantal maanden na de
start van het nieuwe schooljaar al veel beter inschatten voor welke
gezinnen en kinderen het schoolgaan een probleem vormt.

Hierdoor kan er ook gerichter worden gerekruteerd bij deze gezinnen.
Naast het versturen van de brief is het van belang om meer aanklampend
te werken door bijv. een telefonisch gesprek of een huisbezoek in te
plannen om hen (extra) te motiveren om naar de sessies te komen.
November is ook dichter bij de start van de aanmeldingsperiode voor het
(kleuter)onderwijs via het centraal aanmeldingsregister in januari.

•

De ervaring leert ook dat brieven versturen in de zomervakantie
sneller verloren kunnen gaan. Daarnaast is de timing van het
versturen van de brieven erg van belang. Indien er te veel tijd
tussen het versturen van de brief en de sessie zou zijn, zou dit
nefast kunnen zijn voor de aanwezigheden. Mensen kunnen dit
ondertussen vergeten zijn, de brief ondertussen verloren zijn,…

Voor de Slowaakse doelgroep wordt een sessie georganiseerd in
Welzijnsbureau Gent Noord op 20/11/15 en in Welzijnsbureau Brugse
Poort op 27/11/15. Voor de Bulgaarse doelgroep wordt een sessie
georganiseerd in Welzijnsbureau Sint-Amandsberg op 16/11/15 en in
Welzijnsbureau Gent Noord op 23/11/15.
In 2014 werden 20 brieven verstuurd naar Bulgaarse gezinnen met
kinderen tussen 2 en 12 jaar waarbij schoolgaan een probleem vormde.
Toen verstuurden we enkel brieven naar gezinnen, waarvan de
maatschappelijk werkers aangaven dat schoolgaan een probleem vormt.
Bijvoorbeeld wanneer ouders het nut van school niet inzien, de kinderen
regelmatig afwezig waren, ouders de ernst van afwezigheden niet inzien,
... enz. Er waren 8 mensen aanwezig op de IEM-sessies in 2014.
De ouders gaven na de sessies aan dat ze, door meer zicht te hebben op
wat er allemaal in een kleuterklas gebeurt, het belang ervan beter konden
inschatten. Ook de impact van afwezigheden in de kleuterklas was op
voorhand onvoldoende gekend.
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Daarnaast kon er op een heel open manier gecommuniceerd worden over
op welke manier en waarom het moeilijk kan lopen in het reguliere
onderwijs. Tenslotte werd de informatie over de overstap van
basisonderwijs naar secundair onderwijs, de verschillende studierichtingen
en het belang en de impact van die studiekeuze als zeer waardevol
beschouwd door de ouders.
Dit zijn zaken die (onrechtstreeks) het spijbelrisico van de kinderen kunnen
verminderen.
In januari 2015 werden 317 brieven naar alle ouders met een actief dossier
en met een kind van geboortejaar 2013 verstuurd. Dit om hen uit te
nodigen voor een geleid aanmeldingsmoment om hun kind aan te melden
voor een kleuterschool voor schooljaar 2015-2016. Met hulp van onze
diensten werden een twintigtal kinderen op een school ingeschreven. Dit
zijn ouders die anders waarschijnlijk geen school zouden vinden of terecht
zouden komen in een school ver uit de buurt. Wat dan weer consequenties
zou kunnen hebben voor de schoolloopbaan van het kind.
We focussen ons vooral op de Bulgaarse en de Slowaakse doelgroep omdat
zowel door OCMW Gent als door de experten van In-Gent de noodzaak
voor dergelijke sessies voor deze twee nationaliteiten als het hoogst wordt
gepercipieerd. Daarnaast werd ons door In-Gent gevraagd om op die
doelgroepen in te zetten door een hiaat in het aanbod.
Wij zijn ons ervan bewust dat schoolgaan voor nog heel wat gezinnen
binnen het OCMW-cliënteel problematisch verloopt en het voor nog heel
wat mensen zinvol zou zijn om meer informatie omtrent het belang van
schoolgaan te krijgen. Daarom kunnen maatschappelijk werkers extra
ondersteuning krijgen van de psychologische dienst met vragen over
spijbelen of schoolgaan.

Woordelijk verslag van het debat
Dank u wel, collega, voor deze interessante vraag. We kiezen ervoor
samen met de diensten om de sessies te laten doorgaan in november voor
een aantal heel belangrijke en goed onderbouwde redenen. Als je dat een
beetje op afstand bekijkt, dan kan je daar vragen bij stellen, maar ik zal u
proberen duiden waarom we dit op die manier doen. Ik ben ervan
overtuigd dat u daar begrip voor zal kunnen opbrengen. De
maatschappelijk werkers kunnen eerst en vooral een aantal maanden na
de start van het nieuwe schooljaar al veel beter inschatten voor welke
gezinnen en kinderen het schoolgaan een probleem vormt. Hierdoor kan er
ook gerichter worden gerekruteerd bij deze gezinnen.
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Naast het versturen van de brief is het van belang om meer aanklampend
te werken door bijv. een telefonisch gesprek of een huisbezoek in te
plannen om hen (extra) te motiveren om naar de sessies te komen.
November is ook dichter bij de start van de aanmeldingsperiode voor het
(kleuter)onderwijs via het centraal aanmeldingsregister in januari. Dus we
proberen die twee dingen met elkaar te combineren. Zorgen dat alle
kindjes ook effectief zijn ingeschreven zijn. Dat is in januari. Mensen twee
keer proberen benaderen is niet zo efficiënt en niet zo goed. De ervaring
leert ook dat brieven versturen in de zomervakantie sneller verloren
kunnen gaan. Daarnaast is de timing van het versturen van de brieven erg
van belang. Indien er te veel tijd tussen het versturen van de brief en de
sessie zou zijn, zou dit nefast kunnen zijn voor de aanwezigheden. Mensen
kunnen dit ondertussen vergeten zijn, de brief ondertussen verloren zijn,…
Voor de Slowaakse doelgroep wordt een sessie georganiseerd in
Welzijnsbureau Gent Noord op 20 november 2015 en in Welzijnsbureau
Brugse Poort op 27 november 2015. Voor de Bulgaarse doelgroep wordt
een sessie georganiseerd in Welzijnsbureau Sint-Amandsberg op 16
november 2015 en in Welzijnsbureau Gent Noord op 23 november 2015. In
2014 werden 20 brieven verstuurd naar Bulgaarse gezinnen met kinderen
tussen 2 en 12 jaar waarbij schoolgaan een probleem vormde. Toen
verstuurden we enkel brieven naar gezinnen, waarvan de maatschappelijk
werkers aangaven dat schoolgaan een probleem vormt. Bijvoorbeeld
wanneer ouders het nut van school niet inzien, de kinderen regelmatig
afwezig waren, ouders de ernst van afwezigheden niet inzien, ... enz. Er
waren 8 mensen aanwezig op de IEM-sessies in 2014. De ouders gaven na
de sessies aan dat ze, door meer zicht te hebben op wat er allemaal in een
kleuterklas gebeurt, het belang ervan beter konden inschatten. Ook de
impact van afwezigheden in de kleuterklas was op voorhand onvoldoende
gekend. Daarnaast kon er op een heel open manier gecommuniceerd
worden over op welke manier en waarom het moeilijk kan lopen in het
reguliere onderwijs. Tenslotte werd de informatie over de overstap van
basisonderwijs naar secundair onderwijs, de verschillende studierichtingen
en het belang en de impact van die studiekeuze als zeer waardevol
beschouwd door de ouders. Dit zijn zaken die (onrechtstreeks) het
spijbelrisico van de kinderen kunnen verminderen. In januari 2015 werden
317 brieven naar alle ouders met een actief dossier en met een kind van
geboortejaar 2013 verstuurd. Dit om hen uit te nodigen voor een geleid
aanmeldingsmoment om hun kind aan te melden voor een kleuterschool
voor schooljaar 2015-2016. Met hulp van onze diensten werden een
twintigtal kinderen op een school ingeschreven. Dit zijn ouders die anders
waarschijnlijk geen school zouden vinden of terecht zouden komen in een
school ver uit de buurt. Wat dan weer consequenties zou kunnen hebben
voor de schoolloopbaan van het kind. We focussen ons vooral op de
Bulgaarse en de Slowaakse doelgroep omdat zowel door OCMW Gent als
door de experten van In-Gent de noodzaak voor dergelijke sessies voor
deze twee nationaliteiten als het hoogst wordt gepercipieerd. Daarnaast
werd ons door In-Gent gevraagd om op die doelgroepen in te zetten door
een hiaat in het aanbod.
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Wij zijn ons ervan bewust dat schoolgaan voor nog heel wat gezinnen
binnen het OCMW-cliënteel problematisch verloopt en het voor nog heel
wat mensen zinvol zou zijn om meer informatie omtrent het belang van
schoolgaan te krijgen. Daarom kunnen maatschappelijk werkers extra
ondersteuning krijgen van de psychologische dienst met vragen over
spijbelen of schoolgaan. Dus met andere woorden, het is geen taak van
maatschappelijk werker alleen, het is ook een werk van een gans team en
waarbij ook heel dikwijls de psychologische dienst wordt ingeschakeld naar
alle cliënten van het OCMW. Dus niet alleen naar Bulgaarse of Slowaakse
mensen, maar in gelijk welk gezin. Ook bij integrale gezinsbegeleiding,
waar we extra op inzetten en die eigenlijk ook ondersteund wordt door
psychologische dienst is dat heel dikwijls een thema waar bijzonder wordt
op ingezet.

VRAGENUURTJE - MONDELINGE VRAGEN - 2015

5

BULLETIN VAN MONDELINGE VRAGEN EN ANTWOORDEN

2015/026

Dementiecafé

De heer Pascal Verbeke, OCMW-raadslid
Geachte heer voorzitter en collega's
Een gezonde geest in een gezond lichaam is het beste uitgangspunt om
senioren zo lang als mogelijk zelfstandig thuis te laten wonen. Daarom, zo
staat in de beleidsnota ouderenzorg 2014-2019, ‘Gent, op weg naar een
leeftijdsvriendelijke stad’, wenste het huidige bestuur samen met de
diensten te blijven inzetten op het ondersteunen van senioren om zo lang
mogelijk actief te blijven én zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen.
Senioren zijn immers een extra kwetsbare groep, zo ook voor geestelijke
problemen. Dit heeft onder andere te maken met verlieservaringen, fysieke
achteruitgang en natuurlijk het ouder worden zelf. Maar het kan evenzeer
te maken hebben met mobiliteitsproblemen waardoor men niet meer
buiten komt en vereenzaamt. Het is iets dat we vanuit onze diensten in zijn
geheel wouden en willen benaderen.
Tijdens deze bestuursperiode wensten we de eerstelijns geestelijke
gezondheidszorg voor senioren extra te ondersteunen. Dit door in te zetten
op sterke samenwerkingsverbanden tussen de verschillende aanbieders in
Gent… zo ook voor dementie.
Zo is het onder andere wel duidelijk dat dementie een depressie kan
inleiden en versterken. Hieruit volgde dan ook de wens samen met de
seniorendienst, als OCMW, het dementiecafé te ondersteunen.
Graag had ik van u vernomen hoe dit ondertussen loopt?
Met dank en vriendelijke groeten.

De heer Rudy Coddens, OCMW-voorzitter
Geacht Raadslid Verbeke,
Beste Pascal,
OCMW Gent ondersteunt het praatcafé formeel, dit samen met andere
partners zoals het Expertisecentrum Dementie Paradox en de Stad Gent.
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OCMW GENT nam ondertussen de volgende stappen:
•

In het BCOZ namen we een beslissing tot samenwerking op vlak
van communicatie, inzet van personeel en ook financieel.
Bijvoorbeeld door een financiële ondersteuning voor het organiseren
van de receptie naar aanleiding van 10 jaar dementiecafé.

•

Ook op het vlak van expertise - ontwikkeling zetten we in.
Stephanie Vandenbroucke, de referentiepersoon
dementie/ergotherapeute, werkend op de beschermde afdeling in
WZC Zonnebloem van OCMW Gent, is één van de kernleden van het
steunpunt. Ze werkt mee aan de organisatie van de praatcafés
én aan de doorstroom van informatie. Waar nodig worden ook
andere specialisten in huis betrokken, bijvoorbeeld bij de vorige
sessie over seksualiteit bij mensen met een dementieel beeld werd
de toelichting gegeven door Sien Duquennoy, psychologe, eveneens
verbonden aan OCMW Gent WZC Zonnebloem.

•

De toegang is zeer laagdrempelig, en geïnteresseerden worden
bereikt door publicaties in lokale bladen, op de website van De Stad
Gent, het tijdschrift WIJS, affiches met de data waarop een
praatcafé doorgaat gedurende het werkingsjaar.
De opkomst varieert naargelang het onderwerp dat men bespreekt.

•

Daarnaast is er jaarlijks ook een sessie specifiek voor de
professionelen.

We zijn in de marge hiervan dan ook zeer blij dat OCMW Gent als partner
mee een projectvoorstel heeft kunnen indienen bij de Koning Boudewijn
Stichting voor de oprichting van een 'Geheugen Kunst Café - Living well
with dementia' in Gent. Dit in samenwerking met de Alzheimer Liga
Vlaanderen en Elena Bins-De Ru.
Het zwaartepunt zal hierbij liggen op een maandelijks middagprogramma
met muziek, poëzie en beeldende kunst, waarin de sociale interactie ontmoeten dus - en het samen beleven van kunst centraal zal staan en dit
specifiek voor mensen met dementie én hun mantelzorgers.
We hopen met dit project te kunnen starten in het voorjaar van 2016.
Het Open Huis Mariakerke kan als locatie gebruikt worden en doet 1x per
maand zijn deuren open op woensdagmiddag voor dit initiatief.
Het projectvoorstel wordt 21 oktober ingediend bij de KBS door de
Alzheimer Liga.
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Woordelijk verslag van het debat
OCMW Gent ondersteunt het praatcafé formeel, dit samen met andere
partners zoals het Expertisecentrum Dementie Paradox en de Stad Gent.
OCMW GENT nam ondertussen de volgende stappen: in het BCOZ namen
we een beslissing tot samenwerking op vlak van communicatie, inzet van
personeel en ook financieel. Bijvoorbeeld door een financiële ondersteuning
voor het organiseren van de receptie naar aanleiding van 10 jaar
dementiecafé die onder andere doorging in de Antonius-kapel. Ook op het
vlak van expertise - ontwikkeling zetten we in. Stephanie Vandenbroucke,
de referentiepersoon dementie/ergotherapeute, werkend op de
beschermde afdeling in WZC Zonnebloem van OCMW Gent, is één van de
kernleden van het steunpunt. Ze werkt mee aan de organisatie van de
praatcafés én aan de doorstroom van informatie. Waar nodig worden ook
andere specialisten in huis betrokken, bijvoorbeeld bij de vorige sessie over
seksualiteit bij mensen met een dementieel beeld werd de toelichting
gegeven door Sien Duquennoy, psychologe, eveneens verbonden aan
OCMW Gent WZC Zonnebloem. De toegang is zeer laagdrempelig, en
geïnteresseerden worden bereikt door publicaties in lokale bladen, op de
website van De Stad Gent, het tijdschrift WIJS, affiches met de data
waarop een praatcafé doorgaat gedurende het werkingsjaar.
De opkomst varieert naargelang het onderwerp dat men bespreekt.
Daarnaast is er jaarlijks ook een sessie specifiek voor de professionelen.
We zijn in de marge hiervan dan ook zeer blij dat OCMW Gent als partner
mee werkt in een projectvoorstel heeft kunnen indienen bij de Koning
Boudewijn Stichting. Ik kan u een primeur meegeven. Het is pas rond van
gisteren. Er is een oprichting van een 'Geheugen Kunst Café - Living well
with dementia' in Gent. Dit in samenwerking met de Alzheimer Liga
Vlaanderen en Elena Bins-De Ru. Het zijn mensen die in Mariakerke wonen.
Die zich ook een stuk laten inspireren hebben door een Nederlands
voorbeeld. Het zwaartepunt zal hierbij liggen op een maandelijks
middagprogramma met muziek, poëzie en beeldende kunst, waarin de
sociale interactie - ontmoeten dus - en het samen beleven van kunst
centraal zal staan en dit specifiek voor mensen met dementie én hun
mantelzorgers. Dikwijls hun partner. We hopen met dit project te kunnen
starten in het voorjaar van 2016. Het Open Huis Mariakerke kan als locatie
gebruikt worden en doet 1x per maand zijn deuren open op
woensdagmiddag voor dit initiatief. Het projectvoorstel wordt op 21
oktober ingediend bij de KBS door de Alzheimer Liga. En vanuit het OCMW
Gent zal onze dienst Ouderenzorg en vermoedelijk zal dit mevrouw Bie
Hinnekint zijn, dit project ook ondersteunen. Bedoeling is van dit project
kort samengevat, mensen komen uit hun huis, komen samen. Ze bekijken,
luisteren, spreken over kunst om te proberen opnieuw een geestestuk aan
te scherpen en ter zelfde tijd brengen we ook de mantelzorgers bij elkaar
en hebben zij aan elkaar ook een ondersteuning om eigenlijk toch eens
eruit te zijn en steun te vinden bij elkaar. Wij zijn aangezocht als OCMW
omdat we daar partner konden in zijn. Denk dat we dat als een mooie
meerwaarde kunnen aanzien in de toekomst.
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Er zullen ook andere partners bij betrokken worden, zoals het deeltijds
kunstonderwijs. Zullen we kijken of er daar mensen zijn die muzikaal iets
kunnen brengen gedurende een half uurtje. Mariakerke, het Open Huis,
samenwerking met centrum jonge kunst in Mariakerke waar we eens een
tentoonstelling kunnen bezoeken. Allerlei zaken die kunnen gebeuren. Daar
eens over spreken. Eigenlijk is het een zeer mooie meerwaarde. We hopen
dat we dit project kunnen binnenhalen bij de KBS en ook als OCMW Gent
zullen we kijken of we daar een kleine financiële ondersteuning kunnen bij
geven. Maar dat moet nog bekeken worden.
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2015/027

Armoede bij ouderen

De heer Cengiz Cetinkaya, OCMW-raadslid
Geachte voorzitter,
Op 17 oktober vindt opnieuw de Dag tegen extreme Armoede plaats.
Jammer genoeg komt armoede voor in alle lagen van de bevolking, en dus
ook bij onze ouderen. Welzijnszorg Vlaanderen heeft onderzocht dat tot 1
op 5 ouderen in aanraking komt met armoede, dit cijfer ligt hoger voor
senioren van andere origine. Tegelijk erkennen we binnen het OCMW al
langer dat ouderen ook een verhoogd risico lopen op vereenzaming en
sociale uitsluiting. De laatste maanden namen enkele organisaties
initiatieven betreffende armoede bij ouderen en armoede in
woonzorgcentra. Dit doet ons stilstaan bij hoe wij omgaan met armoede en
de gevolgen ervan op het leven van de oudere Gentenaar.
Vandaar volgende vragen voorzitter:
•

Binnen de Lokale Dienstencentra wordt er reeds actief gewerkt aan
het herkennen van armoede. Welke maatregelen neemt OCMW Gent
zodat ook de medewerkers en vrijwilligers van de Open Huizen,
Woonzorgcentra en andere diensten die rechtsreeks in contact staan
met ouderen, armoede kunnen herkennen en weten hoe hiermee
om te gaan?

•

Aanvullend op de maatregelen die we onlangs genomen hebben
binnen de Lokale Dienstencentra: Welke visie hanteert ouderenzorg
binnen andere diensten bij het organiseren van activiteiten om er
voor te zorgen dat elke oudere gelijke kansen heeft om deel te
nemen? Gebruikt men bijvoorbeeld een participatietoets bij de
organisatie van alle activiteiten?

Alvast bedankt voor uw antwoord.

De heer Rudy Coddens, OCMW-voorzitter
Geacht raadslid Cetinkaya,
Beste Cengiz,
Sinds 01/01/2015 heeft, zoals u weet, OCMW Gent als eerste in
Vlaanderen een tussenkomst voorzien voor Gentse ouderen met een laag
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inkomen, die in een erkende assistentiewoning wonen.
Of die assistentiewoning uitgebaat wordt door een privé-actor of door het
OCMW speelt geen rol om in aanmerking te komen voor deze premie.
Enkel het inkomen en vermogen van de oudere en de kostprijs van de
assistentiewoning ( max. 31,54€) bepalen of de oudere recht heeft op de
premie.
Op deze manier kunnen ook ouderen met een laag inkomen terecht in deze
woonvorm.
De premie zorgt ervoor dat de bewoner, na betaling van huur en
dienstverlening, nog 751,00€ over heeft en dus ook nog aan activiteiten
kan deelnemen en blijven participeren aan de maatschappij.
Armoede en onderbescherming bij ouderen vragen inderdaad onze
specifieke aandacht.
Onze medewerkers en vrijwilligers werken doorgaans in onze
woonzorgcentra en assistentiewoningen met de overtuiging om er te zijn
voor de meest kwetsbare ouderen.
In de wzc betalen onze bewoners om er te wonen en verzorgd te worden.
Het aanbod van activiteiten zit hierin vervat. Bewoners betalen niet extra
voor de georganiseerde activiteiten.
Niet-zelfbetalende bewoners krijgen daarnaast maandelijks zakgeld om
bepaalde kleine uitgaven te betalen.
Een systematische ‘participatietoets' is nog niet voorhanden in onze
organisatie. In samenwerking met de sociale dienst en verschillende
diensten van de stad wordt hier wel verder over nagedacht.

Tot slot kan ik u meedelen dat in onze wzc de maatschappelijk werkers en
vrijwilligers attent zijn op veel vlakken:
•

het zoeken naar alle mogelijke alternatieven en goedkoopste
mogelijkheden - bijvoorbeeld via lidkaarten bibliotheek, vervoer,
externe individuele activiteiten - en het geven van sociale
ondersteuning en donaties;

•

deelname aan verschillende grotere gratis/goedkope evenementen.
Zo kunnen bezoekers van de lokale dienstencentra de UiTPAS van
Stad Gent gebruiken. Inwoners uit Gent, die recht hebben op een
verhoogde tegemoetkoming, krijgen daardoor 80% korting als ze
aan een activiteit willen deelnemen.
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•

goed inzetten van de ontvangen spontane giften, met oog voor de
meest behoeftigen: ergonomische (bijna) nieuwe toestellen, vb
badstoel (deze worden nagezien en gekeurd door onze dienst
preventie/veiligheid), elektrische rolwagen, kledij, decoratie,
leesboeken etc.

Woordelijk verslag van het debat
Sinds 1 januari 2015 heeft, zoals u weet, OCMW Gent als eerste in
Vlaanderen een tussenkomst voorzien voor Gentse ouderen met een laag
inkomen, die in een erkende assistentiewoning wonen. Een heel belangrijke
maatregel. Om ook deze woonvorm, laat ons zeggen financieel toegankelijk
te maken voor iedereen. Of die assistentiewoning uitgebaat wordt door een
privé-actor of door het OCMW speelt geen rol om in aanmerking te komen
voor deze premie. Enkel het inkomen en vermogen van de oudere en de
kostprijs van de assistentiewoning ( maximum 31,54 euro) bepalen of de
oudere recht heeft op de premie. Op deze manier kunnen ook ouderen met
een laag inkomen terecht in deze woonvorm. De premie zorgt ervoor dat
de bewoner, na betaling van huur en dienstverlening, nog 751,00 euro
over heeft en dus ook nog aan activiteiten kan deelnemen en blijven
participeren aan de maatschappij. Armoede en onderbescherming bij
ouderen vragen inderdaad onze specifieke aandacht. Onze medewerkers en
vrijwilligers werken doorgaans in onze woonzorgcentra en
assistentiewoningen met de overtuiging om er te zijn voor de meest
kwetsbare ouderen. In de woonzorgcentra betalen onze bewoners om er te
wonen en verzorgd te worden. Het aanbod van activiteiten zit hierin vervat.
Bewoners betalen niet extra voor de georganiseerde activiteiten. Nietzelfbetalende bewoners krijgen daarnaast maandelijks zakgeld om
bepaalde kleine uitgaven te betalen. Een systematische ‘participatietoets' is
nog niet voorhanden in onze organisatie. In samenwerking met de sociale
dienst en verschillende diensten van de stad wordt hier wel verder over
nagedacht. Uw bekommernis is een terechte bekommernis en wordt ook
onderkend en we denken dat er ook wel een toets zou moeten gebeuren
binnen eigenlijk het hele armoedetoets, die we laat ons zeggen van een
ruimer geheel willen gelijke kansentoets moeten we het zo stellen. Een
armoedetoets is niet altijd juist. We willen eerder een gelijke kansentoets
voor iedereen waarbij een armoedetoets één van de aspecten is. Tot slot
kan ik u meedelen dat in onze woonzorgcentra de maatschappelijk werkers
en vrijwilligers attent zijn op veel vlakken: het zoeken naar alle mogelijke
alternatieven en goedkoopste mogelijkheden - bijvoorbeeld via lidkaarten
bibliotheek, vervoer, externe individuele activiteiten - en het geven van
sociale ondersteuning en donaties; deelname aan verschillende grotere
gratis/goedkope evenementen. Zo kunnen bezoekers van de lokale
dienstencentra de UiTPAS van Stad Gent gebruiken. Inwoners uit Gent, die
recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming, krijgen daardoor 80
procent korting als ze aan een activiteit willen deelnemen.
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Goed inzetten van de ontvangen spontane giften, met oog voor de meest
behoeftigen: ergonomische (bijna) nieuwe toestellen, bijvoorbeeld badstoel
(deze worden nagezien en gekeurd door onze dienst preventie/veiligheid),
elektrische rolwagen, kledij, decoratie, leesboeken etc. En tot slot collega,
ook de Uit-pas is toch wel de meest essentiële laatst nieuwe maatregel
waarbij wij ook als LDC nu ingestapt zijn en waarbij mensen met een
inkomen, een pensioentje gelijk aan een leefloon maar 20 procent betalen
van de normale prijs. Eén, waarbij dat mensen met een ééntje op een
mutualiteitsbriefje dus een verhoogde tegemoetkoming dat ook betalen,
dus dat is ook wel een belangrijk aspect. En ondertussen beginnen we ook
wel zicht te krijgen, dat daar toch wel, we wisten dat eerst niet hoeveel
mensen er zo in onze LDC kwamen, maar door de promotie van de Uit-pas
zien we dat daar meer en meer mensen gebruik van maken en zullen we
daar ook in de toekomst meer zicht op krijgen. Dus dat is toch wel een heel
belangrijk aspect en een mogelijk meetinstrument zou kunnen zijn naar de
toekomst toe. Maar zeker wat het aspect betreft samen met de stad die
gelijke kansen toets, waarbij de armoedetoets waar alle categorieën aan
bod zou moeten komen, maar daar moeten we nog een beetje tijd voor
nemen. Wordt zeker vervolgd.

VRAGENUURTJE - MONDELINGE VRAGEN - 2015

13

