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2012/003

Toeleiding OCMW naar winteropvang

SD

Mevrouw Evita Willaert, OCMW-raadslid
Sinds 1 december is de nachtopvang voor daklozen in Gent in winterregime
gegaan. Het Gentse OCMW is medeorganisator van deze
winternachtopvang. Het aantal bedden werd uitgebreid en de
winternachtopvang werd gekoppeld aan begeleiding.
Hoeveel daklozen meldden zich aan bij de OCMW-diensten voor toeleiding
naar nachtopvang?
Hoeveel toeleidingen werden effectief gerealiseerd?
Wat zijn belangrijkste criteria voor niet-toeleiding?
Hanteert men bij de huidige vrieskou de regels met iets meer soepelheid?

De heer Geert Versnick, OCMW-voorzitter

Collega
Er bestaan bij onze diensten geen exacte gegevens over hoeveel daklozen
zich aanmelden voor toeleiding naar de nachtopvang. Enkel de effectief
toegeleide daklozen worden geregistreerd. Door de soepele criteria van
toeleiding naar de winteropvang zal er een te verwaarlozen verschil zijn
tussen het aanmelden en de effectieve toeleiding.
Om te weten hoeveel toeleidingen er effectief werden gerealiseerd liet ik op
7 februari ll. de cijfers over de effectief gerealiseerde toeleidingen door ons
OCMW opvragen bij de coördinator werkgroep Dak- en Thuislozen. Daaruit
blijkt dat ons OCMW tot nu toe, vanaf de start van het winterregime van de
nachtopvang op 1 december 2011, 171 effectieve toeleidingen heeft
gerealiseerd.
De belangrijkste criteria voor niet-toeleiding beantwoord ik uiteraard vanuit
onze OCMW-context en deze zijn:
- het niet beschikken over geldige verblijfsdocumenten
- het oneigenlijke gebruik. Dit laatste betekent dat het
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‘vraagverhelderingsgesprek’ uitwijst, dat de dakloze over alternatieven
beschikt om te kunnen overnachten.
Over het eerste criterium kan ik u zeggen dat het OCMW uit ervaring weet
dat personen, die niet beschikken over geldige verblijfsdocumenten, zich
normaliter niet aanmelden bij onze diensten. Het tweede criterium spreekt
voor zich. Redenen andere dan dakloosheid zijn niet geldig ( bvb
eenzaamheidsproblematiek).
Of men bij de huidige vrieskou de regels met iets meer soepelheid toepast,
moet ik ja en neen antwoorden. Ik verklaar me nader:
- ja, in de zin dat, iemand die effectief dakloos is, wordt toegeleid. Bij de
toeleiding voor de winteropvang kan een dakloze met een actief dossier bij
een welbepaald welzijnsbureau van ons OCMW zich ook laten toeleiden
door het onthaal van een ander welzijnsbureau van ons OCMW - dit om
onze bereikbaarheid/beschikbaarheid, ten opzichte van de daklozen te
vergroten.
- neen, in de zin, dat er met de huidige vrieskou geen nieuwe afspraken
werden gemaakt tussen de verschillende professionele toeleiders om de
regels te versoepelen. Een versoepeling van de regels zou betekenen dat
een oneigenlijk gebruik van de nachtopvang wordt toegelaten. De dakloze
met alternatieve overnachtingsmogelijkheden neemt dan de plaats in van
een dakloze zonder andere overnachtingsmogelijkheden. Daar is niemand
bij gebaat.
Ik hoop u met deze informatie van dienst te zijn.

Woordelijk verslag van het debat
De heer Voorzitter
We gaan onze werkzaamheden in kader van het vragenuurtje aanvatten. Ik
dacht dat de eerste vraag van collega Evita Willaert was. Collega.
Mevrouw Willaert
Dank u wel voorzitter. Sinds 1 december is de nachtopvang voor daklozen in
winterregime gegaan. Het Gentse OCMW is mede-organisator van die
winternachtopvang. Het aantal bedden werd uitgebreid en de
winternachtopvang werd gekoppeld aan begeleiding. Hoeveel daklozen
melden zich aan bij onze diensten voor toeleiding naar nachtopvang? Hoeveel
toeleidingen werden effectief gerealiseerd ? Wat zijn de belangrijkste criteria
voor niet-toeleiding en hanteert men bij de huidige vrieskou de regels met iets
meer soeplheid?
De heer Voorzitter
Collega, er bestaan bij onze diensten geen exacte gegevens over hoeveel
daklozen zich aanmelden voor toeleiding naar de nachtopvang. Enkel de
effectief toegeleide daklozen worden geregistreerd. Door de soepele criteria
naar de winteropvang zal er een te verwaarlozen verschil zijn tussen het
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aanmelden en de effectieve toeleiding. Om te weten hoeveel toeleidingen er
effectief werden gerealiseerd, dienden we op 7 februari laatstleden de cijfers
over de effectief gerealiseerde toeleidingen van ons OCMW op te vragen bij
de coördinator van de werkgroep dak- en thuislozen. Daaruit blijkt dat ons
OCMW tot nu toe vanaf de start van het winterregime van de nachtopvang op
1 december 2011, 171 effectieve toeleidingen heeft gerealiseerd. De
belangrijkste criteria voor niet-toeleiding beantwoord ik uiteraard vanuit onze
OCMW context en deze zijn: enerzijds het niet beschikken over geldige
verblijfsdocumenten en anderzijds het oneigenlijke gebruik. Het laatste
betekent dat het verhelderingsgesprek uitwijst dat de dakloze over
alternatieven beschikt om te kunnen overnachten. Over het eerste criterium
kan ik u zeggen dat het OCMW uit ervaring weet dat personen die niet
beschikken over geldige verblijfsdocumenten zich normaliter niet aanmelden
bij onze diensten. Het tweede criterium spreekt uiteraard voor zich. Reden
andere dan dakloosheid zijn niet geldig. Bijvoorbeeld een
eenzaamheidsproblematiek, dat kunnen we zeker in een ogenblik dat er een
penurie is uiteraard niet aanvaarden. Of men bij de huidige vrieskou de regels
met iets meer soepelheid hanteert, moet ik ja en nee antwoorden. En ik
verklaar mij nader. Ja in die zin dat iemand die effectief dakloos is wordt
toegeleid. Bij de toeleiding voor de winteropvang kan een dakloze met een
actief dossier bij een welbepaald welzijnsbureau van ons OCMW zich laten
toeleiden door het onthaal van een ander welzijnsbureau van ons OCMW. Dit
om onze bereikbaarheid en onze beschikbaarheid ten opzichte van de
daklozen te vergroten. Nee,in de zin dat er met de huidige vrieskou geen
nieuwe afspraken werden gemaakt tussen de verschillende professionele
toeleiders om de regels te versoepelen. En de versoepeling van de regels zou
betekenen dat een oneigenlijk gebruik van de nachtopvang wordt toegelaten
en de dakloze met alternatieve overnachtingsmogelijkheden neemt dan de
plaats in van een dakloze zonder andere overnachtingsmogelijkheden. En
daar denk ik is niemand bij gebaat. Ik hoop u met deze informatie van dienst
te zijn geweest.
Mevrouw Willaert
Dank u wel.
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2012/004

Gebruik OCMW-papier/omslagen door
raadsleden

De heer Jurgen Bockstaele, OCMW-raadslid
Geachte heren voorzitter en secretaris
Toen ik onlangs een bezoek bracht aan één van de bewoners van het
Antoniushof, was ik verrast dat een collega uit de ocmw-raad via een brief
de beste wensen overmaakte aan alle bewoners. Daarnaast konden de
bewoners ook lezen dat ze in de toekomst konden blijven rekenen op de
inzet van het desbetreffend raadslid. Alle bewoners kregen deze brief in de
bus in een officiële ocmw-envelop.
Voorzitter, Secretaris, naar aanleiding van dit schrijven, vraag ik u wat de
deontologie is in deze. We staan voor de gemeenteraadsverkiezingen en
graag had ik dan ook geweten wat wij als raadsleden kunnen en mogen
communiceren op ocmw papier en/of -enveloppen.
Bedankt
Jurgen Bockstaele

De heer Geert Versnick, OCMW-voorzitter
Collega
Volgens het decreet moet er een deontologische code worden opgemaakt.
Op 13 november 2001 heeft het OCMW een deontologische code voor
lokale mandatarissen aangenomen (bijlage 1). Deze is beperkt aangepast
op 2 mei 2006. In deze legislatuur werd de code niet opnieuw bekrachtigd.
In de Raad van 5 juni 2007 werden de vertegenwoordigers voor de
Deontologische Commissie en hun plaatsvervangers aangeduid. De namen
van de leden van deze Commissie zijn u dus bekend (bijlage 2). Door de
aanduiding van de leden kan er sprake zijn van een impliciete kennisname
van de deontologische code.
Het komt mij echter niet toe, als OCMW-voorzitter, om de deontologische
code te interpreteren. Dit moet via de Deontologische Commissie
gebeuren. Hiervoor kan klacht worden ingediend via de secretaris binnen
de 30 dagen na vaststelling van het feit.
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Woordelijk verslag van het debat
De heer Voorzitter
En dan was er een tweede vraag die komt van collega Bockstaele. Jurgen?
De heer Bockstaele
Dank u voorzitter. Geachte heren, voorzitter en secretaris. Toen ik onlangs
een bezoek bracht aan één van onze bewoners van het Antoniushof was ik
verrast dat een collega uit de OCMW raad via een brief de beste wensen
overmaakte aan alle bewoners. Daarnaast konden de bewoners ook lezen dat
ze in de toekomst konden blijven rekenen op de inzet van het desbetreffend
raadslid. Alle bewoners kregen deze brief in de bus in een officiële OCMW
envelop. Voorzitter, secretaris, naar aanleiding van dit schrijven vraag ik u wat
de deontologie is in deze. We staan dan ook voor de
gemeenteraadsverkiezingen en graag had ik dan ook geweten wat wij als
raadsleden kunnen en mogen communiceren op OCMW-papier en/of
enveloppen.
De heer voorzitter
Collega, volgens het decreet moet er een deontologische code worden
opgemaakt en op 13 november 2001 heeft het OCMW een deontologische
code voor lokale mandatarissen aangenomen. Deze is beperkt aangepast op
2 mei 2006 en in deze legislatuur is deze code niet opnieuw aangepast of
veranderd. In de raad van 5 juni 2007 werden de vertegenwoordigers voor de
deontologische commissie en hun plaatsvervangers aangeduid. De namen
van de leden van die commissie zijn u dus bekend. Door de aanduiding van
de leden kan er sprake zijn van impliciete kennisname van de deontologische
code. Nu komt mij niet toe om als OCMW voorzitter om de deontologische
code te interpreteren. Dit moet via de deontologische commissie gebeuren. En
hiervoor kan een klacht worden ingediend via de secretaris binnen de 30
dagen na de vaststelling van het feit.
De heer Bockstaele
Dank u wel.
De heer Voorzitter
Collega’s, hiermee zijn de 2 vragen die zijn binnengekomen beantwoord. Ik
stel voor dat we onze werkzaamheden opschorten en dat we om 19u zoals
vermeld in de uitnodiging verder gaan tot de opening van de raad als
dusdanig. Tot zo dadelijk.
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