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2018/021

Overlast bij bewoners
Antoniushof

De heer Ronny Rysermans, OCMW-raadslid
Geachte Voorzitter,
Zeer recentelijk hebben ons een aantal klachten bereikt van de bewoners
van Sint-Antoniushof. Deze klachten gaan over hangjongeren, loslopende
honden en overlast van fietsers.
Als gevolg hiervan zijn er bewoners die niet langer gebruik maken van dit
toch mooie park.
Allereerst stel ik mij de vraag of u hiervan op de hoogte bent?
Volgens de bewoners, kan de directeur hier zélf niet tegen optreden.
Maar, het probleem blijft.
Dit fenomeen sluit aan bij het feit dat onze Woonzorg-centra en
assistentiewoningen volgens ons niet veilig genoeg zijn.
Ik herinner u aan het verontrustende feitenverslag dat u ons gaf naar
aanleiding van onze bevraging rond de veiligheid in en rond de Woonzorgcentra.




Bent u op de hoogte van de klachten van de bewoners?
Wat bent u van plan met deze klachten te doen?
Bent u reeds in gesprek gegaan met de bewoners omtrent dit
fenomeen?



Hoe gaat u de overlast in het park aanpakken zodat ook de
bewoners van het Sint-Antoniushof weer gebruik kunnen maken van
dit park?

Dank u voor uw antwoord.

De heer Rudy Coddens, OCMW-voorzitter
Geacht Raadslid
Beste Ronny
2 jaar terug zijn er inderdaad van verschillende bewoners van Antoniushof
klachten gekomen over loslopende honden in het openbaar park dat grenst
aan de assistentiewoningen.
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Dit is gesignaleerd aan het personeel van Antoniushof.
De woonassistent en de andere personeelsleden hebben hierop diverse
hondeneigenaars aangesproken en gemeld dat ze enkel met de hond aan
de leiband welkom zijn in het park.
Voor sommige hondeneigenaars was dit voldoende om hun gedrag aan te
passen. Voor anderen jammer genoeg niet.
Op initiatief van de woonassistent komen de stadswachten, de politie en
mensen van de groendienst regelmatig langs in het park om te controleren.
Er zijn al mensen die beboet zijn. Als het personeel loslopende honden
vaststelt, blijven ze de eigenaars hierop aanspreken.
Enkele jaren geleden was er een periode met hangjongeren in het park.
De woonassistent heeft toen in samenwerking met de straathoekwerkers
met de jongeren gepraat en werd het probleem opgelost.
Dit jaar zijn er in het voorjaar ook enkele problemen geweest met een paar
jongeren van een school uit de buurt. Hiervoor is de woonassistent met de
directie van de school gaan praten en is er vanuit de school een opvolging
gebeurd. Sedertdien is alles rustig.
We begrijpen dat een bewoner zich soms nog onveilig voelt door
loslopende honden of door jongeren die in het park rondhangen, maar dit
is zeker geen algemeen fenomeen.
Aangezien het hier om een openbaar park gaat, kiezen we voor een
blijvende optimale samenwerking met de verschillende diensten binnen
stad Gent. Het park moet uiteraard toegankelijk blijven, gezien het
openbaar karakter.

Woordelijk verslag van het debat
De heer voorzitter:
Voila goed collega’s, iedereen welkom op het vragenmoment. We hebben
heel wat vragen binnen gekregen en we beginnen met de vraag van collega
Rysermans in verband met overlast voor bewoners op Antoniushof.
Raadslid Rysermans:
Voorzitter, zeer recentelijk hebben ons een aantal klachten bereikt van de
bewoners van Sint-Antoniushof. Deze klachten gaan over hangjongeren,
loslopende honden en overlast van fietsers. Als gevolg hiervan zijn er
bewoners die niet langer gebruik maken van dit toch mooie park.
Allereerst stel ik mij de vraag of u hiervan op de hoogte bent? Volgens de
bewoners, kan de directeur hier zélf niet tegen optreden. Maar, het
probleem blijft. Dit fenomeen sluit aan bij het feit dat onze Woonzorgcentra en assistentiewoningen volgens ons niet veilig genoeg zijn.
Ik herinner u aan het verontrustende feitenverslag dat u ons gaf naar
aanleiding van onze bevraging rond de veiligheid in en rond de Woonzorgcentra.
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Bent u op de hoogte van de klachten van de bewoners? Wat bent u van
plan met deze klachten te doen? Bent u reeds in gesprek gegaan met de
bewoners omtrent dit fenomeen? Hoe gaat u de overlast in het park
aanpakken zodat ook de bewoners van het Sint-Antoniushof weer gebruik
kunnen maken van dit park? Dank u voor uw antwoord.
De heer voorzitter:
Ja, dankjewel collega. Nu, het is zo … Een week of 2 geleden werd ik
opgebeld door een journalist met een gelijkaardige vraag en het eerste dat
men dan doet is contact opnemen met de directie van het Antoniushof en
ik kreeg eigenlijk de volgende informatie. 2 jaar terug zijn er inderdaad van
verschillende bewoners van Antoniushof klachten gekomen over loslopende
honden in het openbaar park dat grenst aan de assistentiewoningen. Dit is
gesignaleerd aan het personeel van Antoniushof. De woonassistent en de
andere personeelsleden hebben hierop diverse hondeneigenaars
aangesproken (dat is 2 jaar geleden) en gemeld dat ze enkel met de hond
aan de leiband welkom zijn in het park. Dit is ook zoals het vandaag
verwacht wordt in alle parken. Voor sommige hondeneigenaars was dit
voldoende om hun gedrag aan te passen. Voor anderen jammer genoeg
niet. Op initiatief van de woonassistent komen de stadswachten, de politie
en mensen van de groendienst regelmatig langs in het park om te
controleren. Dit is ook in samenspraak met mij en met de mensen van de
Groendienst. Er zijn al mensen die beboet zijn, die effectief een GAS boete
hebben gekregen. Wie niet horen wil, moet voelen. Als het personeel
loslopende honden vaststelt, blijven ze de eigenaars hierop aanspreken.
Enkele jaren geleden was er een periode met hangjongeren in het park. De
woonassistent heeft toen in samenwerking met de straathoekwerkers met
de jongeren gepraat en werd het probleem opgelost. Dit jaar zijn er in het
voorjaar ook enkele problemen geweest met een paar jongeren van een
school uit de buurt. Hiervoor is de woonassistent met de directie van de
school gaan praten en is er vanuit de school een opvolging gebeurd.
Sedertdien is alles rustig. We begrijpen dat een bewoner zich soms nog
onveilig voelt door loslopende honden of door jongeren die in het park
rondhangen, maar dit is zeker geen algemeen fenomeen. Aangezien het
hier om een openbaar park gaat, kiezen we voor een blijvende optimale
samenwerking met de verschillende diensten binnen stad Gent. Het park
moet uiteraard toegankelijk blijven. Het is wel zo dat bepaalde delen van
het park afgesloten worden met een hekken maar dat het niet volledig
afgesloten wordt, gezien het openbaar karakter. Dus dat is wat ik u kan
opmerken. Meestal als er incidenten zijn met de hulpdiensten enzovoort,
zit er ook in het protocol dat dat gesignaleerd wordt dus ik werd opgebeld
door een journalist … ik zeg ik heb daar nog niets van gehoord. We hebben
ons geïnformeerd en dat is de informatie die we daarover gekregen
hebben. Dus tenzij dat u meer zaken hebt of andere informatie hebt want
uw vraag komt bijna overeen met de vraag die we gekregen hebben van
die journalist. Dus ik weet het dan wel graag mochten er dingen/feiten zijn
want dan kunnen we ook optreden. Maar in ieder geval komen die feiten
niet overeen met de feiten die ik kreeg.
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Raadslid Rysermans:
Neen. Dit zijn ook de klachten die ik benoemt heb … ook niet meer dan dit.
Dus ik wou gewoon eens navragen wat de stand van zaken daarrondwas.
De heer voorzitter:
Dus in die zin wil ik toch wel zeggen dat de feiten dateren van een paar
jaar geleden en dat daar voortdurend rond gewerkt geweest is. Conclusies
trekken van veiligheid en onveiligheid lijkt mij in deze niet echt op die
plaats, op dit moment een uitspraak die moet gedaan worden. Maar we
moeten alert blijven. Zo simpel is het en ik denk dat dat een duidelijk
signaal is. Dat zeker dingen mij niet onverschillig laten. Maar mocht u
andere indicaties hebben, ik nodig u uit collega … want ik denk dat dat ook
belangrijk is als raadslid, dat we daar aan 1 zeel trekken. Goed …
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2018/022

Toegankelijkheid
gezondheidszorg voor
kansarme gezinnen

Mevrouw Liliane De Cock, OCMW-raadslid
We lazen recent in de pers dat kinderen uit kansarme gezinnen vaker en
sneller op de spoedafdeling aangemeld worden dan kinderen uit andere
gezinnen. De redenen zijn divers, o.a. dat hun ouders om financiële
redenen vaker langer wachten om bij een arts te gaan en dat de
gezondheidstoestand van de kinderen dan zo ernstig wordt dat men naar
de spoed gaat. Ondanks het feit dat hier al op ingezet wordt, mogen we er
van uitgaan dat dit ook in Gent nog realiteit is. Dit maakt ons uiteraard
bezorgd, vandaar volgende vragen:


Welke rol speelt ons OCMW op vlak van toegankelijkheid van de
gezondheidszorg ?



Met welke partners wordt er samengewerkt?



Welke maatregelen worden in Gent reeds genomen om kansarme
gezinnen te informeren en/of te begeleiden naar de eerstelijns
gezondheidszorg ?



Is doorheen de jaren een evolutie m.b.t. deze realiteit merkbaar?



Wat kan er nog meer gebeuren op dit vlak? Heeft de pas erkende
Gentse gezondheidsraad bijzondere aanbevelingen op dit vlak?

De heer Rudy Coddens, OCMW-voorzitter
Geacht raadslid,
Beste Liliane,
Toegang tot de gezondheidszorg is een basisrecht, maar we weten allemaal
dat er ook drempels zijn.
U vroeg naar de evolutie in deze doorheen de jaren, maar het is erg
moeilijk om via cijfers een zicht te krijgen of er een betere toegankelijkheid
is van de gezondheidszorg.
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Toch zien we een aantal positieve trends. Zo zien we vb meer mensen een
verhoogde tegemoetkoming krijgen van 14,1% in 2006 tot 20% in 2016.
Ook zien we een duidelijke stijging van het percentage mensen met een
Globaal Medisch Dossier in Gent (en dus een vaste huisarts) van 46,8% in
2006 naar 67,1% in 2015.
Ook het percentage Gentenaars ingeschreven in wijkgezondheidscentra is
toegenomen van 8% in 2006 naar 13,8% in 2017.
Tenslotte zien we ook een positieve evolutie rond tandzorg. In 2008 ging
49,6% jaarlijks naar de tandarts, in 2015 is dat 53,6%.
Onze dienst Gezondheidszorg communiceert niet rechtsreeks naar de
Gentse burger rond gezondheid. Die rol wordt opgenomen door de collega's
van de stad, Regie Samenleven, Welzijn en Gezondheid.
OCMW werkt wel mee aan het bevorderen van de gezondheid en
toegang tot gezondheidszorg. Wij doen dit bijvoorbeeld door mee te
werken aan projecten zoals: ieders mond gezond.
Ook informeren we welzijnswerkers en zorgverstrekkers over
betalingsmogelijkheden van medische zorg, waaronder de hulpverlening
van het OCMW.
OCMW Gent maakt ook deel uit van de Gentse Gezondheidsraad en
ondersteunt de acties van de gezondheidsraad. Zo zijn de leden van de
gezondheidsraad ook partners van het OCMW rond gezondheid.
Binnen het traject rond gezondheid in ons armoedebeleidsplan kwamen
twee belangrijke topics naar boven om verder op in te zetten:


Het versterken van de netwerken tussen verschillende gezondheidsen welzijnsactoren ifv toegankelijkheid



Het verhogen van kennis van mensen in armoede én hulpverleners
over het aanbod van gezondheidszorg

In de contacten die onze maatschappelijk werkers hebben met de cliënten
wordt tevens het belang van een vaste huisarts/WGC aangebracht.
Daarnaast zijn er twee belangrijke acties lopende om beter te
informeren en toe te leiden naar de 1e lijn.

Het eerste is het project Sleutelfiguren van de Stad Gent:
waarin een groep mensen, sleutelfiguren, uit verschillende
gemeenschappen opgeleid worden om mensen correct te kunnen
informeren.
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Het gaat over mensen die in hun gemeenschap vaak een voorbeeldrol
opnemen en vele vragen krijgen waarmee ze niet altijd goed wisten wat te
doen. Ook in 2018 zal er een nieuw groep worden opgeleid.
Het tweede is het Project “Community Health Worker”:
Vanaf november/december 2018 wordt gestart met de opleiding van
vrijwilligers als “community health worker”. Het gaat om sociale gidsen,
ervaringsdeskundigen in armoede, sleutelfiguren en vrijwilligers van AZ Jan
Palfijn en vzw de Tinten.
Zij zullen gedurende 6 maand in een pilootproject meedraaien, via
detachering of op afroep. Ze zullen de brug proberen te maken naar de
eerstelijns welzijns- en gezondheidszorg, door mensen te begeleiden naar
de diensten.
Maar ze kunnen ook mensen helpen met administratief voorbereidend werk
bvb. bij het aanvragen van de verhoogde tegemoetkoming. De evaluatie
van het project zal eind 2019 plaatsvinden.

Woordelijk verslag van het debat
De heer voorzitter:
Dan hebben we een tweede vraag binnengekregen van collega Liliane
omtrent toegankelijkheid van gezondheidszorg voor kansarme gezinnen.
Collega …
Raadslid De Cock:
Dank u. Voorzitter, collega’s, we lazen recent in de pers dat kinderen uit
kansarme gezinnen vaker en sneller op de spoedafdeling aangemeld
worden dan kinderen uit andere gezinnen. De redenen zijn divers, o.a. dat
hun ouders om financiële redenen vaker langer wachten om bij een arts te
gaan en dat de gezondheidstoestand van de kinderen dan zo ernstig wordt
dat men naar de spoed gaat (bvb verkoudheid dat uitloopt tot een
longontsteking). Ondanks het feit dat hier al op ingezet wordt, mogen we
er van uitgaan dat dit ook in Gent nog realiteit is. Dit maakt ons uiteraard
bezorgd, vandaar volgende vragen: Welke rol speelt ons OCMW op vlak
van toegankelijkheid van de gezondheidszorg? Met welke partners wordt er
samengewerkt? Welke maatregelen worden in Gent reeds genomen om
kansarme gezinnen te informeren en/of te begeleiden naar de eerstelijns
gezondheidszorg dus om te voorkomen dat zij naar de spoed moeten? Is
doorheen de jaren een evolutie m.b.t. deze realiteit merkbaar? Wat kan er
nog meer gebeuren op dit vlak? Heeft de pas erkende Gentse
gezondheidsraad bijzondere aanbevelingen op dit vlak? Ik heb geschreven
de pas erkende maar eigenlijk moet hij in deze zitting nog erkend worden
… De Gentse gezondheidsraad.

De voorzitter:
Dankjewel collega. Ik denk dat iedereen het ermee eens is dat
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gezondheidszorg een basisrecht moet zijn, maar we weten allemaal dat er
drempels zijn en nog steeds zijn. U vroeg naar de evolutie in deze
doorheen de jaren, maar het is erg moeilijk om via cijfers een zicht te
krijgen of er een betere toegankelijkheid is van de gezondheidszorg. Toch
zien we een aantal positieve trends. Zo zien we vb meer mensen een
verhoogde tegemoetkoming krijgen van 14,1% in 2006 tot 20% in 2016.
Het kan ook zijn dat er meer mensen recht/nood hebben op een verhoogde
tegemoetkoming maar we weten allemaal dat binnen BCSD AZ en IG – en
collega Pascal Verbeke ook want dat is één van zijn traditionele vragen …
hebben de mensen verhoogde tegemoetkoming – zien we dat erop gewerkt
is en dat mensen die er niet altijd van gebruik maakten dat die dat wel
hebben. Dat is al een eerste belangrijke drempel die weggenomen is. Ook
zien we een duidelijke stijging van het percentage mensen met een Globaal
Medisch Dossier in Gent (en dus een vaste huisarts) van 46,8% in 2006
naar 67,1% in 2015. Ook het percentage Gentenaars ingeschreven in
wijkgezondheidscentra is toegenomen van 8% in 2006 naar 13,8% in
2017. Tenslotte zien we ook een positieve evolutie rond tandzorg. In 2008
ging 49,6% jaarlijks naar de tandarts, in 2015 is dat 53,6%. Als je die
cijfers bekijkt, merk je dat meer mensen de toegang vinden naar de
gezondheidzorg. Onze dienst Gezondheidszorg communiceert niet
rechtsreeks naar de Gentse burger rond gezondheid. Die rol wordt
opgenomen door de collega's van de stad, Regie Samenleven, Welzijn en
Gezondheid. OCMW werkt wel mee aan het bevorderen van de gezondheid
en toegang tot gezondheidszorg. Wij doen dit bijvoorbeeld door mee te
werken aan projecten zoals: ieders mond gezond. Ook informeren we
welzijnswerkers en zorgverstrekkers over betalingsmogelijkheden van
medische zorg, waaronder de hulpverlening van het OCMW. OCMW Gent
maakt ook deel uit van de Gentse Gezondheidsraad en ondersteunt de
acties van de gezondheidsraad. Zo zijn de leden van de gezondheidsraad
ook partners van het OCMW rond gezondheid. Binnen het traject rond
gezondheid in ons armoedebeleidsplan kwamen twee belangrijke topics
naar boven om verder op in te zetten: Het versterken van de netwerken
tussen verschillende gezondheids- en welzijnsactoren ifv toegankelijkheid.
Het verhogen van kennis van mensen in armoede én hulpverleners over
het aanbod van gezondheidszorg. In de contacten die onze
maatschappelijk werkers hebben met de cliënten wordt tevens het belang
van een vaste huisarts/WGC aangebracht. Daarnaast zijn er twee
belangrijke acties lopende om beter te informeren en toe te leiden naar de
1e lijn. Het eerste is het project Sleutelfiguren van de Stad Gent:
waarin een groep mensen, sleutelfiguren, uit verschillende
gemeenschappen opgeleid worden om mensen correct te kunnen
informeren. Het gaat over mensen die in hun gemeenschap vaak een
voorbeeldrol opnemen en vele vragen krijgen waarmee ze niet altijd goed
wisten wat te doen. Ook in 2018 zal er een nieuw groep worden opgeleid.
Het tweede is het Project “Community Health Worker”:
Vanaf november/december 2018 wordt gestart met de opleiding van
vrijwilligers als “community health worker”. Het gaat om sociale gidsen,
ervaringsdeskundigen in armoede, sleutelfiguren en vrijwilligers van AZ Jan
Palfijn en vzw de Tinten.

VRAGENUURTJE - MONDELINGE VRAGEN - 2018

8

BULLETIN VAN MONDELINGE VRAGEN EN ANTWOORDEN
Zij zullen gedurende 6 maand in een pilootproject meedraaien, via
detachering of op afroep. Ze zullen de brug proberen te maken naar de
eerstelijns welzijns- en gezondheidszorg, door mensen te begeleiden naar
de diensten. Maar ze kunnen ook mensen helpen met administratief
voorbereidend werk bvb. bij het aanvragen van de verhoogde
tegemoetkoming. De evaluatie van het project zal eind 2019 plaatsvinden.
Dus er zijn volgend ons en volgens de indicaties al heel wat stappen
vooruit gezet maar we voelen ook aan dat we er nog niet helemaal zijn.
Vandaar dat we nog een tandje willen bijsteken.
Raadslid De Cock:
Dankjewel voorzitter. Het is inderdaad wel oké.
De heer voorzitter:
En dan ook nog iets dat ook belangrijk is … Het zal zeker ook Els
interesseren. Ook als OCMW, de psychologische ondersteuning. De
uitbreiding van onze medewerkers en waarbij dat we nu onlangs ook nog
beslist hebben om ook nog eens een procedure voor nog een bijkomende
psycholoog aan te werven omdat we merken dat de wachtlijsten voor die
toch wel laagdrempelige psychologische ondersteuning aan het toenemen
is. Een signaal dat we gekregen hebben en waar we dan ook willen op
ingaan. Ook daar, denk ik, hebben we zelf heel wat dingen gedaan en ook
met Eclips en andere partners, om dat uit te breiden omdat gezondheid
niet alleen lichamelijk maar ook psychisch is.
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2018/023

Initiatieven rond
kinderarmoede

De heer Jurgen Bockstaele, OCMW-raadslid
Voorzitter
Collega’s
13.000 Gentenaars redden het helaas niet zonder externe hulp. Onder hen
meer dan 5.000 kinderen. Een aanzienlijke stijging in vergelijking met
de 12.000 Gentenaars in 2016. Armoedeorganisaties verdeelden vorig jaar
niet minder dan 78.000 warme maaltijden en voedselpakketten,
stonden gezinnen met financiële problemen bij met kleding,
schoolmateriaal, verzorgingsproducten, psychische hulp.
De toename van armoede heeft ook een impact op het welzijn van de
kinderen die opgroeien in deze precaire gezinssituaties. Bij de start van het
schooljaar breng ik het hier traditioneel op de agenda want ik ben er van
overtuigd dat toekomstige armoede best te bestrijden valt via betere
schoolloopbanen. Onderwijs is het kanaal bij uitstek voor sociale mobiliteit.
Hierbij is het goed dat jongeren bijgestaan worden in het maken van de
juiste studiekeuze. Ze moeten zich goed voelen in die keuze en hun
talenten en competenties kunnen ontwikkelen.
Er zijn soms wel grote verschillen in de kostprijs van een middelbare
studie vast te stellen, zeker ook in het beroepsonderwijs waar vaak ook
kinderen uit armere gezinnen school lopen.Wanneer men het
kostenplaatje in het vrije onderwijsnet bekijkt, of in het
gemeenschapsonderwijs en het stedelijk/provinciaal onderwijs, dan merkt
men grote verschillen op de schoolrekening. Er zijn soms ideologische
drempels om voor een bepaald onderwijs te kiezen, maar soms biedt het
vrije onderwijs (als grootste speler) ook opleidingen die niet in andere
netten kunnen gevolgd worden én absoluut ook omgekeerd.


Steunt het OCMW Gent jongeren die het moeilijk hebben in de vrije
studiekeuze zodat de vrijheid van onderwijs gegarandeerd wordt?



Komen wij tussen in de schoolkosten van om het even welk net?
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Welke initiatieven verleent het OCMW om kinderen uit precaire
gezinnen te ondersteunen bij de studiekeuze en de administratie bij
de inschrijving?



Bijkomend had ik graag geweten hoe het staat met het project
‘kinderen eerst’?



Werkt dit zoals verwacht en welke
eventuele uitbreidingsmogelijkheden ziet u?

Dank.

De heer Rudy Coddens, OCMW-voorzitter
Geachte raadslid
Beste Jurgen
Het OCMW van Gent maakte deze legislatuur een prioriteit van het
bestrijden van Kinderarmoede. Om de cirkel van armoede te doorbreken is
het ondersteunen van gezinnen en kinderen in hun opleiding en studies van
enorm belang. Wij doen dat op verschillende manieren:


OCMW Gent wil gezinnen financieel ondersteunen en integreerde
haar schoolpremie in de aanvullende steun, die gebaseerd zijn op
de referentiebudgetten. Men houdt daarin rekening met gemiddelde
schoolkosten, dus bv een hoger bedrag in het secundair onderwijs.



Verder verlenen we specifieke tussenkomst in kosten van
schooluitstappen via PASOA.



We investeren ook in het Sociaal Steunfonds dat niet-stedelijke
scholen de mogelijkheid geeft om tussen te komen in de
schoolkosten van kinderen in precaire leefomstandigheden. Dit werd
ook uitgebreid naar het secundair onderwijs.



Daarnaast worden warme maaltijden ten laste genomen met
middelen van Sol.i.dar.gent in samenwerking met OCMW en KRAS.
Sinds het begin van het project (januari 2016) werden 116 gezinnen
en 194 kinderen geholpen. We kunnen dit project ook in 2018
continueren.



Ten laatste werken we samen met departement onderwijs aan de
nota betaalbaar onderwijs met als een van de pijlers de maximum
factuur secundair onderwijs.
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Dit is een structurele maatregel om vrije studiekeuze te garanderen,
waaraan we verder blijven werken.
Onze maatschappelijk werkers gaan gezinnen ook gaan ondersteunen
bij de studiekeuze en inschrijving, vb: door ondersteuning te beiden bij
de inschrijving in de kleuterschool. Ook worden maatschappelijk
werkers en cliënten geïnformeerd over het nieuwe inschrijvingssysteem
(CAR) voor het secundair onderwijs. Het project “kinderen eerst”, dat
de brug slaat tussen de onderwijswereld en welzijnsdiensten, is een
succes. In schooljaar 2017-2018 bereikten we 315 gezinnen waarvan
71% geen actief dossier hadden bij OCMW. We konden rechten
toekennen zoals leefloon of kinderbijslag, maar ook tijdelijk de nood
lenigen via bijvoorbeeld voedselondersteuning. In schooljaar 20182019 wordt het project opnieuw uitgebreid. Er wordt een samenwerking
met alle scholen opgezet. Bij scholen met meer dan 80% SESleerlingen komt een medewerker op zitdag. Bij scholen met een
percentage tussen 50 en 80% kan de school beroep op een
medewerker die komt op vraag of gaat op huisbezoek. Alle andere
scholen krijgen een SPOC (single point of contact) binnen het OCMW.
In oktober volgt een vorming voor scholen over het aanbod van het
OCMW. We werken verder aan een opleiding van het OCMW in de
scholen zodat de signalen van armoede ook binnen de scholen kan
worden gedetecteerd.

Woordelijk verslag van het debat
De heer voorzitter:
Dan hebben we nog een laatste vraag van collega Bockstaele met
betrekking tot initiatieven rond kinderarmoede.
Raadslid Bockstaele:
13.000 Gentenaars redden het helaas niet zonder externe hulp. Onder hen
meer dan 5.000 kinderen. Een aanzienlijke stijging in vergelijking met
de 12.000 Gentenaars in 2016. Armoedeorganisaties verdeelden vorig jaar
niet minder dan 78.000 warme maaltijden en voedselpakketten,
stonden gezinnen met financiële problemen bij met kleding,
schoolmateriaal, verzorgingsproducten, psychische hulp. De toename van
armoede heeft ook een impact op het welzijn van de kinderen die
opgroeien in deze precaire gezinssituaties. Bij de start van het schooljaar
breng ik het hier traditioneel op de agenda want ik ben er van
overtuigd dat toekomstige armoede best te bestrijden valt via betere
schoolloopbanen. Onderwijs is het kanaal bij uitstek voor sociale mobiliteit.
Hierbij is het goed dat jongeren bijgestaan worden in het maken van de
juiste studiekeuze. Ze moeten zich goed voelen in die keuze en hun
talenten en competenties kunnen ontwikkelen.
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Er zijn soms wel grote verschillen in de kostprijs van een middelbare
studie vast te stellen, zeker ook in het beroepsonderwijs waar vaak ook
kinderen uit armere gezinnen school lopen. Wanneer men het
kostenplaatje in het vrije onderwijsnet bekijkt, of in het
gemeenschapsonderwijs en het stedelijk/provinciaal onderwijs, dan merkt
men grote verschillen op de schoolrekening. Er zijn soms ideologische
drempels om voor een bepaald onderwijs te kiezen, maar soms biedt het
vrije onderwijs (als grootste speler) ook opleidingen die niet in andere
netten kunnen gevolgd worden én absoluut ook omgekeerd. Steunt het
OCMW Gent jongeren die het moeilijk hebben in de vrije studiekeuze zodat
de vrijheid van onderwijs gegarandeerd wordt? Komen wij tussen in de
schoolkosten van om het even welk net? Welke initiatieven verleent het
OCMW om kinderen uit precaire gezinnen te ondersteunen bij de
studiekeuze en de administratie bij de inschrijving? Bijkomend had ik graag
geweten hoe het staat met het project ‘kinderen eerst’? Werkt dit zoals
verwacht en welke eventuele uitbreidingsmogelijkheden ziet u?
De heer voorzitter:
Dankjewel collega. Ik denk dat iedereen al weet dat we deze legislatuur
een prioriteit hebben gemaakt van het bestrijden van Kinderarmoede. Om
de cirkel van armoede te doorbreken is het ondersteunen van gezinnen en
kinderen in hun opleiding en studies van enorm belang. Wij doen dat op
verschillende manieren: OCMW Gent wil gezinnen financieel ondersteunen
en integreerde haar schoolpremie in de aanvullende steun, die gebaseerd
zijn op de referentiebudgetten. Men houdt daarin rekening met
gemiddelde schoolkosten, dus bv een hoger bedrag in het secundair
onderwijs. Verder verlenen we specifieke tussenkomst in kosten van
schooluitstappen via PASOA. We investeren ook in het Sociaal Steunfonds
dat niet-stedelijke scholen de mogelijkheid geeft om tussen te komen in de
schoolkosten van kinderen in precaire leefomstandigheden. Dit werd ook
uitgebreid naar het secundair onderwijs. Daarnaast worden warme
maaltijden ten laste genomen met middelen van Sol.i.dar.gent in
samenwerking met OCMW en KRAS. Sinds het begin van het project
(januari 2016) werden 116 gezinnen en 194 kinderen geholpen. We
kunnen dit project ook in 2018 continueren. Ten laatste werken we samen
met departement onderwijs aan de nota betaalbaar onderwijs met als een
van de pijlers de maximum factuur secundair onderwijs. Dit is een
structurele maatregel om vrije studiekeuze te garanderen, waaraan we
verder blijven werken. Onze maatschappelijk werkers gaan gezinnen ook
gaan ondersteunen bij de studiekeuze en inschrijving, vb: door
ondersteuning te beiden bij de inschrijving in de kleuterschool. Ook
worden maatschappelijk werkers en cliënten geïnformeerd over het nieuwe
inschrijvingssysteem (CAR) voor het secundair onderwijs. Het project
“kinderen eerst”, dat de brug slaat tussen de onderwijswereld en
welzijnsdiensten, is een succes. In schooljaar 2017-2018 bereikten we 315
gezinnen waarvan 71% geen actief dossier hadden bij OCMW.
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We konden rechten toekennen zoals leefloon of kinderbijslag, maar ook
tijdelijk de nood lenigen via bijvoorbeeld voedselondersteuning. In
schooljaar 2018-2019 wordt het project opnieuw uitgebreid. Er wordt een
samenwerking met alle scholen opgezet. Bij scholen met meer dan 80%
SES-leerlingen komt een medewerker op zitdag. Bij scholen met een
percentage tussen 50 en 80% kan de school beroep op een medewerker
die komt op vraag of gaat op huisbezoek. Alle andere scholen krijgen een
SPOC (single point of contact) binnen het OCMW. In oktober volgt een
vorming voor scholen over het aanbod van het OCMW. We werken verder
aan een opleiding van het OCMW in de scholen zodat de signalen van
armoede ook binnen de scholen kan worden gedetecteerd.
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