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2018/012

Voorwaarden bij
installatiepremie voor
jongeren

Mevrouw Evita Willaert, OCMW-raadslid
Op 23 april berichtte De Standaard
(http://www.standaard.be/cnt/dmf20180422_03477438) over de
moeilijkheden waarmee jongeren uit de bijzondere jeugdzorg kampen
wanneer ze hun instelling verlaten. Als ze zelfstandig gaan wonen, hebben
ze vaak niet de middelen om zich de nodige meubelen en huisraad aan te
schaffen. Deze jongeren moeten beroep kunnen doen op de federale
installatiepremie, dat is de lezing van de federale wet door de VVSG en
jeugdrecht.be. Caritas Vlaanderen hield echter een enquête bij 25
voorzieningen en organisaties die deze jongeren opvangen en stelde vast
dat veel OCMW’s ‘dakloosheid’ als voorwaarde hanteren om deze premie
uit te betalen. Hierdoor grijpen veel jongeren uit de bijzondere jeugdzorg
naast zo’n premie. In ons draaiboek lezen we dat jongeren die een
instelling bijzondere jeugdzorg verlaten onder bepaalde voorwaarden
aanspraak kunnen maken op een installatiepremie. Om na te gaan of de
voorwaarden zijn vervuld wordt gekeken naar de woonsituatie bij opname,
de evolutie hiervan tijdens het verblijf en de invloed van langdurig verblijf
op familiaal en huisvestingsvlak.
Graag hadden we antwoord op de volgende vragen:


Hoe gaat ons OCMW om met deze voorwaarden? Wat moeten we
bijvoorbeeld verstaan onder “langdurig” verblijf in een instelling? Op
welke manier is de woonsituatie voor opname in de instelling
relevant? Graag wat meer uitleg bij de voorwaarden die ons OCMW
hanteert.



Hoe zorgt ons OCMW ervoor dat deze toekenning bekend is onder
jongeren en de organisaties die hen begeleiden? Gaan we hier
proactief te werk?



Welke andere initiatieven neemt OCMW Gent om jongeren die uit
een instelling komen te ondersteunen?
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De heer Rudy Coddens, OCMW-voorzitter

Geacht raadslid
Beste Evita
Er is een goed systeem uitgewerkt in Gent via het draaiboek voor
maatschappelijk werkers en dit voor alle personen die een instelling verlaten,
ook voor jongeren.
Jongeren die een instelling verlaten worden door onze diensten automatisch
beschouwd als dakloos, en daardoor openen ze het recht op een
installatiepremie. Enkel indien ze een hoger bedrag aan spaargelden hebben
dan 6 200 euro, wordt er geen installatiepremie verleend.
Als OCMW hebben we nauwe contacten met de organisaties die deze
jongeren begeleiden. Onze medewerkers van de methodische cel
‘Jongerenwerking’ zijn, met hun expertise en kennis, daardoor ook een
gekend aanspraakpunt voor deze organisaties. Deze organisaties leiden dan
ook heel vaak jongeren toe naar onze diensten waarbij er intensief overleg en
afstemming is rond de begeleiding.
Het OCMW Gent neemt zelf heel wat initiatieven om deze jongeren die uit
een instelling komen te ondersteunen.
Zo wordt er bijvoorbeeld op financieel vlak bekeken of er een huurwaarborg
kan verleend worden, of hij/zij aanspraak maakt op aanvullende financiële
steun en op andere sociale voordelen.
Ook wordt er ondersteuning geboden op vlak van budgetbeheer of
budgetbegeleiding. Daarnaast kunnen jongeren terecht in een goed
uitgebouwd Gents netwerk aan initiatieven waar zij goedkoop / gratis spullen
kunnen verkrijgen voor het inrichten van hun woning.
Zo zorgen we ervoor dat jongeren zich zo goed mogelijk kunnen installeren
en maximaal kansen krijgen op een betere toekomst.

Woordelijk verslag van het debat
De heer voorzitter:
Dan hebben we een tweede mondelinge vraag van collega, Evita Willaert,
in verband met de installatiepremie voor jongeren.
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Mevrouw Willaert:
Op 23 april berichtte De Standaard over de moeilijkheden waarmee
jongeren uit de bijzondere jeugdzorg kampen wanneer ze hun instelling
verlaten. Als ze zelfstandig gaan wonen, hebben ze vaak niet de middelen
om zich de nodige meubelen en huisraad aan te schaffen. Deze jongeren
moeten beroep kunnen doen op de federale installatiepremie, dat is de
lezing van de federale wet door de VVSG en jeugdrecht.be. Caritas
Vlaanderen hield echter een enquête bij 25 voorzieningen en organisaties
die deze jongeren opvangen en stelde vast dat veel OCMW’s ‘dakloosheid’
als voorwaarde hanteren om deze premie uit te betalen. Hierdoor grijpen
veel jongeren uit de bijzondere jeugdzorg naast zo’n premie. In ons
draaiboek lezen we dat jongeren die een instelling bijzondere jeugdzorg
verlaten onder bepaalde voorwaarden aanspraak kunnen maken op een
installatiepremie. Om na te gaan of de voorwaarden zijn vervuld wordt
gekeken naar de woonsituatie bij opname, de evolutie hiervan tijdens het
verblijf en de invloed van langdurig verblijf op familiaal en
huisvestingsvlak. Graag hadden we antwoord op de volgende vragen: Hoe
gaat ons OCMW om met deze voorwaarden? Wat moeten we bijvoorbeeld
verstaan onder “langdurig” verblijf in een instelling? Op welke manier is de
woonsituatie voor opname in de instelling relevant? Graag wat meer uitleg
bij de voorwaarden die ons OCMW hanteert. Hoe zorgt ons OCMW ervoor
dat deze toekenning bekend is onder jongeren en de organisaties die hen
begeleiden? Gaan we hier proactief te werk? Welke andere initiatieven
neemt OCMW Gent om jongeren die uit een instelling komen te
ondersteunen?

De heer voorzitter:
Goed. Dank u wel collega Evita. Er is een goed systeem uitgewerkt in Gent
via het draaiboek voor maatschappelijk werkers en dit voor alle personen
die een instelling verlaten, ook voor jongeren. Jongeren die een instelling
verlaten worden door onze diensten automatisch beschouwd als dakloos,
en daardoor openen ze het recht op een installatiepremie. Enkel indien ze
een hoger bedrag aan spaargelden hebben dan 6 200 euro (wat in alle
eerlijkheid eerder uitzonderlijk is maar het kan), wordt er geen
installatiepremie verleend. Als OCMW hebben we nauwe contacten met de
organisaties die deze jongeren begeleiden. Onze medewerkers van de
methodische cel ‘Jongerenwerking’ zijn, met hun expertise en kennis,
daardoor ook een gekend aanspreekpersoon voor deze organisaties. Deze
organisaties leiden dan ook heel vaak jongeren toe naar onze diensten
waarbij er intensief overleg en afstemming is rond de begeleiding en de
verdere begeleiding. Het OCMW Gent neemt zelf heel wat initiatieven om
deze jongeren die uit een instelling komen te ondersteunen.
Zo wordt er bijvoorbeeld op financieel vlak bekeken of er een
huurwaarborg kan verleend worden, of hij/zij aanspraak maakt op
aanvullende financiële hulp en op andere sociale voordelen. Ook wordt er
ondersteuning geboden op vlak van budgetbeheer of budgetbegeleiding.
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Daarnaast kunnen jongeren terecht in een goed uitgebouwd Gents netwerk
aan initiatieven waar zij goedkoop / gratis spullen kunnen verkrijgen voor
het inrichten van hun woning. Er wordt ook een toeleiding gedaan. Zo
zorgen we ervoor dat jongeren zich zo goed mogelijk kunnen installeren en
maximaal kansen krijgen op een betere toekomst. Dus ik denk dat we hier
in Gent, en dat wordt ook algemeen erkend, een voorbeeld zijn wat dat
beleid betreft.
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2018/013

Stand van zaken tussenkomst
in de anticonceptie

Mevrouw Els Roegiers, OCMW-raadslid
Geachte Voorzitter, collega’s,
Op de OCMW-raad van 10 januari jongstleden, heeft onze fractie een
voorstel ingediend rond gratis anticonceptie. U vond dit toen een belangrijk
thema.
U haalde destijds aan dat dit thema recent werd besproken op de Gentse
Gezondheidsraad en u voorzag voor de eerste helft van 2018 een verdere
analyse en bespreking van dit thema.
Hieromtrent hebben wij de volgende vragen:


Zijn er inmiddels gesprekken geweest met de gezondheidsraad en
betrokken partijen rond dit thema? Zo ja, wanneer en met wie?



Wat is tot nu toe de analyse van dit thema en welke conclusies
kwamen voort uit de bespreking hiervan?



Wanneer mogen wij van u een uitgewerkte visie op tussenkomst in
de anticonceptie verwachten?

De heer Rudy Coddens, OCMW-voorzitter
Geacht raadslid
Beste Els,
De signalen vanuit de gezondheidsraad waren afdoende om intern, met de
betrokken diensten, met dit thema aan de slag te gaan.
Er is vervolgens driemaal overleg doorgegaan tussen het medisch
adviescentrum en de psychologische dienst.
Een geactualiseerde nota zit in de finale fase en zal vermoedelijk nog voor
30/06/2018 geagendeerd worden.
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Woordelijk verslag van het debat
De heer voorzitter:
Collega’s … een goede avond allemaal. Ik stel voor dat we starten met het
vragenmoment en ik geef het woord aan Els Roegiers …

Mevrouw Roegiers:
Dank u wel voorzitter. Op de OCMW-raad van 10 januari jongstleden, heeft
onze fractie een voorstel ingediend rond gratis anticonceptie. U vond dit
toen een belangrijk thema. U haalde destijds aan dat dit thema recent
werd besproken op de Gentse Gezondheidsraad en u voorzag voor de
eerste helft van 2018 een verdere analyse en bespreking van dit thema.
Hieromtrent hebben wij de volgende vragen: Zijn er inmiddels gesprekken
geweest met de gezondheidsraad en betrokken partijen rond dit thema? Zo
ja, wanneer en met wie? Wat is tot nu toe de analyse van dit thema en
welke conclusies kwamen voort uit de bespreking hiervan? Wanneer mogen
wij van u een uitgewerkte visie op tussenkomst in de anticonceptie
verwachten?
De heer voorzitter:
Dank u wel collega. De signalen vanuit de gezondheidsraad waren
afdoende om intern, met de betrokken diensten, met dit thema aan de slag
te gaan. Er is vervolgens driemaal overleg doorgegaan tussen het medisch
adviescentrum en de psychologische dienst. Een geactualiseerde nota zit in
de finale fase en zal vermoedelijk nog voor 30/06/2018 geagendeerd
kunnen worden. Dat is een kort maar duidelijk antwoord.
Mevrouw Roegiers:
Dat is een duidelijk antwoord. En zal dat dan geagendeerd worden op de
raad?
De heer voorzitter:
Ja. U heeft dit aangebracht … Normaal is dat een thema voor het Bijzonder
Comité Algemene Zaken maar we willen daar correct in zijn. U heeft dat op
de agenda geplaatst en ik zal dan eventueel kijken hoe we dat hier kunnen
bespreken. Ja?
Wat de uitkomst zal zijn dat weet ik nog niet hé … Maar in ieder geval we
zullen dat agenderen. Ik vraag ook aan Liesbet hoe we dat kunnen doen
want normaal heeft ieder comité zijn eigen bevoegdheden maar ik vind nu
wel … uit respect naar het raadslid …
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Liesbet Vertriest:
(zonder micro, onverstaanbaar)
De heer voorzitter:
Dan denk ik collega’s, dat het misschien toch best is uit respect voor het
raadslid die dat aangekaart heeft, dat we dat dan uitzonderlijk naar de
raad trekken. Akkoord iedereen? Ale goed, we moeten dat nu niet beslissen
want het is aan de voorzitter om de agenda te bepalen maar ik ga dat zo
doen. Goed? Ok. Liesbet, kan jij dit in goede banen leiden? Goed. Dank u
wel.
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