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2016/010

De GentInfo-punten

De heer Pascal Verbeke, OCMW-raadslid
Voorzitter
Collega’s
Het telefoonnummer 09/210 10 10 is het telefoonnummer waar intussen
heel wat Gentenaars mee vertrouwd zijn. Het succes van Gentinfo-Punten
werd ook uitgebreid met maar liefst vier balies, verspreid over de stad. Op
die manier krijgt de Gentenaar voortaan niet enkel een antwoord op
vragen over stadsdiensten, maar ook informatie over de dienstverlening
van het OCMW is nu beschikbaar.
Wanneer is het zwembad in je buurt open? Welke verkeersomleidingen zijn
er momenteel in Gent door wegenwerken? Voor welke bestemmingen heb
je een reispas nodig en hoe kan je die aanvragen? Hoe kan je een familielid
inschrijven voor een OCMW woonzorgcentrum? De Gentinfo-Punten weten
het antwoord op tal van vragen over stads- en OCMW-diensten.
Gentenaars maken massaal gebruik van Gentinfo. In mei 2015 werd de
kaap van één miljoen contacten overschreden. Maar zoals gezegd, wie het
in dit digitale tijdperk liever persoonlijker houdt, kan nu ook terecht in één
van de vier Gentinfo-Punten. Hierbij is duidelijk rekening gehouden met
een mooie geografische spreiding over onze stad. Zo vinden we GentinfoPunten aan het Administratief Centrum Zuid, één aan de Welzijnsknoop in
Ledeberg, één aan de Campus Prins Filip, één aan de Jubileumlaan en ten
slotte één aan de Sint-Martensstraat.
En dit verheugt onze fractie niet in het minst omdat in het bestuursakkoord
2013-2018 stond, dat de Gentinfo-Punten zouden uitgebouwd worden tot
een meer complete informatieve front office. Maar de Gentinfo-Punten
zullen niet alleen telefonisch of per email bereikbaar zijn, maar er zijn nu
ook fysieke loketten. Dus werd er mooi werk geleverd!
Nu voorzitter is dit alles al even in gebruik en heb ik enkele vragen
betreffende de Gentinfo-Punten:
• Hoe loopt het nu?
• Hoeveel burgers melden zich nu aan in de bestaande GentinfoPunten?
• Voor welke vragen en dienstverlening kan men daar nu terecht?
• Hoe wordt de uitrol van de fysieke Gentinfo-Punten verder
gepland?
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• Zal er ook een uitbreiding zijn aan informatie of dienstverlening in
de Gentinfo-Punten?
• Komen veelgevraagde sociale producten van actoren buiten stad
en OCMW hier ook aan bod?

Dank

De heer Rudy Coddens, OCMW-voorzitter
Geacht raadslid Verbeke,
Beste Pascal,
Momenteel zijn er vier fysieke Gentinfo-Punten, 1 aan stadszijde en drie
aan OCMW zijde. In alle vier kunnen burgers met al hun vragen terecht
aan een fysieke balie, die doorlopend open is tussen 8u30 en 17u. Al deze
balies nemen daarnaast ook het onthaal van de locatie waar ze zich in
bevinden op zich.
Deze Gentinfo-Punten vormden ook het proefproject voor de verdere uitrol
van de fysieke Gentinfo-Punten in bestaande locaties in de verschillende
wijken.
Zo werden er uit de bestaande punten al lessen getrokken over
- de gentinfo-punters: het functieprofiel, hun opleiding en vorming, de
werkbelasting
- fysieke inrichting en bekendmaking en aandachtspunten hierbij
- de combinatie van telefonie en persoonlijke contacten
In 2015 waren er meer dan 170.000 contacten met de burgers, waarvan
het merendeel 72% in AC Zuid. De vier Gentinfo-Punten gingen samen in
op iets minder dan 5000 geregistreerde vragen. Dit zijn vragen waarbij
men bijkomende informatie moet opzoeken via de infofiches of andere
bronnen zoals het internet. Deze vragen komen het meest voor in De
Knoop (64%).
Men kan momenteel met alle informatievragen over de diensten van de
stad en het OCMW terecht. In AC Zuid kan men ook terecht voor andere
diensten zoals de verdeling van de gratis huisvuilzakken en de aankoop
van taxicheques.
In het najaar van 2016 zullen de volgende 9 Gentinfo-Punten worden
opgestart. Aan OCMW zijde in volgende welzijnsbureau’s: Bloemekenswijk,
Brugse Poort, Gent Noord, Sint-Amandsberg en Nieuw Gent.
Aan stadzijde in de dienstencentra van Sint-Denijs-Westrem, Wondelgem
en Sint-Amandsberg en aan de balie van burgerzaken in Meulestede (in
LDC Waterspiegel).
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Tegen 2018 zullen er in alle wijken Gentinfo-Punten operationeel zijn. Het
zal gaan over 18 fysieke balies en 11 locaties met een rode telefoon. Die
laatste zullen aanvullend geplaatst worden op plaatsen waar veel burgers
komen, maar waar er geen ruimte of nood is om een balie te voorzien. Via
de rode telefoon kan men gratis Gentinfo bereiken.
Qua service is het de bedoeling is dat er op termijn in alle Gentinfo-Punten
een aantal sociale producten worden aangeboden. We denken hierbij aan
de verdeling van gratis huisvuilzakken, de aankoop en het aanmaken van
de Uitpas, de aankoop van taxicheques. Momenteel zijn we voor al deze
sociale producten aan het onderzoeken op welke manier en op welke
termijn we dit kunnen opzetten.
Op termijn wordt er ook bekeken of informatie van andere (sociale en/of
buurtgerichte) actoren kan verspreid worden via de Gentinfo-Punten.
Hierbij zou men starten met een samenwerking met CAW. De ambitie is
dat de Gentinfo-Punten de plaats zijn waar de Gentse burgers met al hun
vragen terecht kunnen voor bijkomende informatie of doorverwijzing.
We zijn momenteel aan de slag om sociale producten van de stad en
OCMW te voorzien. Daarna zal bekeken worden of dat kan uitgebreid
worden met andere veelgevraagde sociale producten.

Woordelijk verslag van het debat
De heer voorzitter:
Goed. Collega’s, ik stel voor dat we starten met het vragenhalfuurtje en de
eerste vraag die we binnen kregen is een vraag van Pascal Verbeke
omtrent de GentInfo-punten. Pascal …
De heer Verbeke:
Voorzitter, collega’s, het telefoonnummer 09/210 10 10 is het
telefoonnummer waar intussen heel wat Gentenaars mee vertrouwd zijn.
Het succes van Gentinfo-Punten werd ook uitgebreid met maar liefst vier
balies, verspreid over de stad. Op die manier krijgt de Gentenaar voortaan
niet enkel een antwoord op vragen over stadsdiensten, maar ook
informatie over de dienstverlening van het OCMW is nu beschikbaar.
Wanneer is het zwembad in je buurt open? Welke verkeersomleidingen zijn
er momenteel in Gent door wegenwerken? Voor welke bestemmingen heb
je een reispas nodig en hoe kan je die aanvragen? Hoe kan je een familielid
inschrijven voor een OCMW woonzorgcentrum? De Gentinfo-Punten weten
het antwoord op tal van vragen over stads- en OCMW-diensten.
Gentenaars maken massaal gebruik van Gentinfo. In mei 2015 werd de
kaap van één miljoen contacten overschreden. Maar zoals gezegd, wie het
in dit digitale tijdperk liever persoonlijker houdt, kan nu ook terecht in één
van de vier Gentinfo-Punten. Hierbij is duidelijk rekening gehouden met
een mooie geografische spreiding over onze stad.
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Zo vinden we Gentinfo-Punten aan het Administratief Centrum Zuid, één
aan de Welzijnsknoop in Ledeberg, één aan de Campus Prins Filip, één aan
de Jubileumlaan en ten slotte één aan de Sint-Martensstraat. En dit
verheugt onze fractie niet in het minst omdat in het bestuursakkoord 20132018 stond, dat de Gentinfo-Punten zouden uitgebouwd worden tot een
meer complete informatieve front office. Maar de Gentinfo-Punten zullen
niet alleen telefonisch of per email bereikbaar zijn, maar er zijn nu ook
fysieke loketten. Dus werd er mooi werk geleverd! Nu voorzitter is dit alles
al even in gebruik en heb ik enkele vragen betreffende de Gentinfo-Punten.
Hoe loopt het nu? Hoeveel burgers melden zich nu aan in de bestaande
Gentinfo-Punten? Voor welke vragen en dienstverlening kan men daar nu
terecht? Hoe wordt de uitrol van de fysieke Gentinfo-Punten verder
gepland? Zal er ook een uitbreiding zijn aan informatie of dienstverlening in
de Gentinfo-Punten? Komen veelgevraagde sociale producten van actoren
buiten stad en OCMW hier ook aan bod?

De heer voorzitter:
Ja. Dank u wel collega. Beste Pascal, momenteel zijn er, zoals u ook zelf
gezegd hebt, vier fysieke Gentinfo-Punten, 1 aan stadszijde en drie aan
OCMW zijde. In alle vier kunnen burgers met al hun vragen terecht aan
een fysieke balie, die doorlopend open is tussen 8u30 en 17u. Al deze
balies nemen daarnaast ook het onthaal van de locatie waar ze zich in
bevinden op zich. Deze Gentinfo-Punten vormden ook het proefproject voor
de verdere uitrol van de fysieke Gentinfo-Punten in bestaande locaties in
de verschillende wijken. Zo werden er uit de bestaande punten al lessen
getrokken over de gentinfo-punters: het functieprofiel, hun opleiding en
vorming, de werkbelasting, ook de fysieke inrichting en bekendmaking en
aandachtspunten hierbij. De combinatie van telefonie en persoonlijke
contacten. In 2015 waren er meer dan 170.000 contacten met de burgers,
waarvan het merendeel (72%) in AC Zuid. De vier Gentinfo-Punten gingen
samen in op iets minder dan 5000 geregistreerde vragen. Dit zijn vragen
waarbij men bijkomende informatie moet opzoeken via de infofiches of
andere bronnen zoals het internet. Deze vragen komen het meest voor in
De Knoop (64%). Men kan momenteel met alle informatievragen over de
diensten van de stad en het OCMW terecht. In AC Zuid kan men ook
terecht voor andere diensten zoals de verdeling van de gratis
huisvuilzakken en de aankoop van taxicheques. In het najaar van 2016
zullen de volgende 9 Gentinfo-Punten worden opgestart. Aan OCMW zijde
zijn dat de welzijnsbureau’s Bloemekenswijk, Brugse Poort, Gent Noord,
Sint-Amandsberg en Nieuw Gent. Aan stadzijde in de dienstencentra van
Sint-Denijs-Westrem, Wondelgem en Sint-Amandsberg en aan de balie van
burgerzaken in Meulestede (in LDC Waterspiegel). Tegen 2018 zullen er in
alle wijken Gentinfo-Punten operationeel zijn. Het zal gaan over 18 fysieke
balies en daarnaast ook 11 locaties met een rode telefoon. Die laatste
zullen aanvullend geplaatst worden op plaatsen waar veel burgers komen,
maar waar er geen ruimte of nood is om een balie te voorzien. Via de rode
telefoon kan men dan gratis Gentinfo bereiken.
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Qua service is het de bedoeling is dat er op termijn in alle Gentinfo-Punten
een aantal sociale producten worden aangeboden. We denken hierbij aan
de verdeling van gratis huisvuilzakken (dus niet alleen aan de Zuid), de
aankoop en het aanmaken van de Uitpas, de aankoop van taxicheques.
Momenteel zijn we voor al deze sociale producten aan het onderzoeken op
welke manier en op welke termijn we dit kunnen opzetten. Op termijn
wordt er ook bekeken of informatie van andere (sociale en/of
buurtgerichte) actoren kan verspreid worden via de Gentinfo-Punten.
Hierbij zou men starten met een samenwerking met CAW. Het is eigenlijk
ook zo dat minister Van Deurzen ook in feite ernaar streeft om 1 loket te
hebben voor alle sociale informatie. De ambitie is dat de Gentinfo-Punten
de plaats zijn waar de Gentse burgers met al hun vragen terecht kunnen
voor bijkomende informatie of doorverwijzing. We zijn momenteel aan de
slag om sociale producten van de stad en OCMW te voorzien. Daarna zal
bekeken worden of dat kan uitgebreid worden met andere veelgevraagde
sociale producten. Ik denk dat er al mooi werk geleverd is op een mooi
tijdspad. En toch wel een zeer mooi voorbeeld. Enerzijds de samenwerking
met de stad Gent, die Gentinfo volledig heeft ontwikkeld. Nu ook het
OCMW. En voornamelijk ook het bekijken van welke locatie van de lokale
overheid het meest geschikt is om die Gentinfo-punten verder uit te rollen.
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2016/011

Initiatieven in
stadslandbouw en
zorgeconomie

Mevrouw Annick Michem, OCMW-raadslid
OCMW Gent zoekt naar mogelijkheden om nieuwe initiatieven in de sociale
economie te ontwikkelen. In de beleidsnota ‘Werk & Activering’ wordt
voornamelijk gefocust op stadslandbouw en de zorgeconomie.
- Wat is de stand van zaken? Welke bijkomende initiatieven zijn er nog
gepland?
- Hoe evalueert u de lopende initiatieven?
- Zijn er naast het project “Le Petit Botanique” nog
stadslandbouwinitiatieven waarin OCMW Gent participeert?
- Bij de initiatieven in de zorgeconomie denkt onze fractie aan de
samenwerking met VDAB en VSPW om poetspersoneel in art 60 de
mogelijkheid te geven een opleiding te volgen tot zorgkundige. Hoeveel
personen maakten hierin 2014 en 2015 gebruik van? Wat zijn hun
resultaten?
- Ook denkt onze fractie aan de samenwerking met de kinderopvang.
Hoeveel art 60’ers maakten hierin 2014 en 2015 gebruik van? Wat is
hiervan het resultaat?
Ik dank u alvast voor uw antwoord

De heer Rudy Coddens, OCMW-voorzitter
Geacht raadslid Michem,
Beste Annick,
OCMW Gent investeert in 2 stadslandbouwprojecten:
Enerzijds is er “Le Petit Botanique”, een initiatief van Compaan en Labeur.
Het concept is het uitbaten van een restaurant waarbij eigen gekweekte
groenten uit het stadslandbouwproject worden geserveerd. Dit project
stelde 4 art 60 medewerkers (2 keukenmedewerkers en 2
zaalmedewerkers) en 1 arbeidszorgmedewerker/groenwerker te werk.
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Het restaurantgedeelte zal mogelijks nog dit jaar ondergebracht worden in
een nieuw op te richten cvba door Compaan en Labeur. De groenteteelt op
de site van Heiveld werd stopgezet waardoor de arbeidszorgfunctie
momenteel weggevallen is. We onderzoeken momenteel of een andere
optie met inbreng van sociale tewerkstelling voor de site van het Heiveld
mogelijk is.
Anderzijds is er de samenwerking met Samenlevingsopbouw waarbij 1
groenwerker in arbeidszorg actief is in het project van de volkstuintjes aan
het Rabot.
Het tweede aspect: Spijtig genoeg merken we dat veel art. 60medewerkers in een poetsfunctie vaak niet over de nodige
basiscompetenties beschikken om te starten met de opleiding zorgkundige.
Een zwak taalniveau, medische redenen of stiptheidsproblemen zijn
mogelijke redenen.
Onze diensten kijken dan ook eerder naar profielen art. 60 -logistiek
assistent. Momenteel zijn er 25 mensen in een art 60 logistiek medewerker
en starten er binnenkort nog 5. We motiveren deze mensen om het
infomoment opleiding zorgkundige bij het VSPW mee te volgen. Maar ook
voor deze groep liggen de opleidingsvereisten van de school nog vaak te
hoog en kunnen ze niet starten met de opleiding. De geïnteresseerden
moeten ook nog een intake en screening doorlopen bij de VDAB en ook
daar stellen we vast dat VDAB hoge eisen stelt. Zo waren er 2 cases waar
onze tewerkstellingsbegeleiders de opstart van een opleiding positief
inschatte, maar waar VDAB weigerde. Een van de 2 werd dan toch
opgestart, waarbij OCMW de opleidingskost betaalde en waarbij er positief
resultaat behaald werd. Concreet zijn er in totaal 8 personen die een
opleiding volgen. En sinds 2014 zijn er 6 personen die de opleiding
afgewerkt hebben.
Het derde aspect: In 2014 werden er in totaal 32 kinderen van OCMWcliënten opgevangen in een stedelijk kinderdagverblijf en dat via de
gereserveerde plaatsen. Hierdoor konden 32 cliënten (voornamelijk
moeders) ,waarvan 21 art 60-medewerkers, hun activeringstraject
verwezenlijken. In 2015 werden 38 kinderen opgevangen en konden 36
ouders, waarvan 29 in een art 60 -tewerkstelling, hun activering realiseren.
De samenwerking met de stedelijke kinderdagverblijven loopt dus goed. En
kunnen we dit beschouwen als het wegwerken van een drempel.

Woordelijk verslag van het debat
De heer voorzitter:
Goed. Dan hebben we een tweede vraag van collega Annick Michem.
Mevrouw, alstublieft …
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Mevrouw Michem:
OCMW Gent zoekt naar mogelijkheden om nieuwe initiatieven in de sociale
economie te ontwikkelen. In de beleidsnota ‘Werk & Activering’ wordt
voornamelijk gefocust op stadslandbouw en de zorgeconomie. Wat is de
stand van zaken? Welke bijkomende initiatieven zijn er nog gepland? Hoe
evalueert u de lopende initiatieven? Zijn er naast het project “Le Petit
Botanique” nog stadslandbouwinitiatieven waarin OCMW Gent participeert?
Bij de initiatieven in de zorgeconomie denkt onze fractie aan de
samenwerking met VDAB en VSPW om poetspersoneel in art 60 de
mogelijkheid te geven een opleiding te volgen tot zorgkundige. Hoeveel
personen maakten hierin 2014 en 2015 gebruik van? Wat zijn hun
resultaten? Ook denkt onze fractie aan de samenwerking met de
kinderopvang. Hoeveel art 60’ers maakten hierin 2014 en 2015 gebruik
van? Wat is hiervan het resultaat? Ik dank u alvast voor uw antwoord.

De heer voorzitter:
Ja collega. Beste Annick, OCMW Gent investeert in 2
stadslandbouwprojecten. Zoals u zelf gezegd hebt, enerzijds is er “Le Petit
Botanique”, een initiatief van Compaan en Labeur. Het concept is het
uitbaten van een restaurant waarbij eigen gekweekte groenten uit het
stadslandbouwproject worden geserveerd. Dit project stelde 4 art 60
medewerkers te werk (2 keukenmedewerkers en 2 zaalmedewerkers) en 1
arbeidszorgmedewerker/groenwerker. Het restaurantgedeelte zal mogelijks
nog dit jaar ondergebracht worden in een nieuw op te richten cvba door
Compaan en Labeur. De groenteteelt op de site Heiveld werd echter
stopgezet waardoor de arbeidszorgfunctie momenteel weggevallen is. We
onderzoeken momenteel of een andere optie met inbreng van sociale
tewerkstelling voor de site van het Heiveld mogelijk is. Het is namelijk zo
dat er daar een stadsboer was maar die man heeft zijn ontslag gegeven.
Men is op zoek gegaan (vanuit Kompaan dan want we zijn daar niet echt
rechtstreeks betrokken partij) naar iemand nieuw maar men heeft niemand
geschikt bevonden. Daarom hebben we nu gevraagd of dat er inderdaad
andere oplossingen zouden kunnen zijn en of het OCMW daar een rol in zou
kunnen spelen omdat Kompaan er nu niet in slaagt om iemand anders te
vinden. Anderzijds is er de samenwerking met Samenlevingsopbouw
waarbij 1 groenwerker in arbeidszorg actief is in het project van de
volkstuintjes aan het Rabot. Spijtig genoeg merken we, en dat is dan een
tweede aspect, dat veel art. 60-medewerkers in een poetsfunctie vaak niet
over de nodige basiscompetenties beschikken om te starten met de
opleiding zorgkundige. Een zwak taalniveau, medische redenen of
stiptheidsproblemen zijn mogelijke redenen. Onze diensten kijken dan ook
eerder naar profielen art. 60 -logistiek assistent. Momenteel zijn er 25
mensen in een art 60 logistiek medewerker en starten er binnenkort nog 5.
We motiveren deze mensen om het infomoment opleiding zorgkundige bij
het VSPW mee te volgen. Maar ook voor deze groep liggen de
opleidingsvereisten van de school nog vaak te hoog en kunnen ze niet
starten met de opleiding.
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De geïnteresseerden moeten ook nog een intake en screening doorlopen bij
de VDAB en ook daar stellen we vast dat VDAB hoge eisen stelt. Zo waren
er 2 cases waar onze tewerkstellingsbegeleiders de opstart van een
opleiding positief inschatten, maar waar VDAB weigerde. Een van de 2
werd dan toch opgestart, waarbij OCMW de opleidingskost betaalde en
waarbij er positief resultaat behaald werd. Concreet zijn er in totaal 8
personen die een opleiding volgen. En sinds 2014 zijn er 6 personen die de
opleiding afgewerkt hebben. In 2014 werden er in totaal, en dat is dan een
derde aspect, 32 kinderen van OCMW-cliënten opgevangen in een stedelijk
kinderdagverblijf en dat via de gereserveerde plaatsen. Hierdoor konden 32
cliënten (voornamelijk moeders) ,waarvan 21 art 60-medewerkers, hun
activeringstraject verwezenlijken. In 2015 werden 38 kinderen opgevangen
en konden 36 ouders, waarvan 29 in een art 60 -tewerkstelling, ook
tewerkgesteld worden en ook hun activeringstraject realiseren. De
samenwerking met de stedelijke kinderdagverblijven loopt dus goed. En
eigenlijk is dit het wegnemen van een drempel van mensen die zeggen van
ok, ik moet een activeringstraject volgen en ik heb geen plaats voor mijn
kindje. En eigenlijk kunnen we daar op dit moment volledig aan tegemoet
komen en kan dit geen ‘steek-waar-op’ meer zijn. Alstublieft collega …
Mevrouw Michem:
Bedankt voorzitter.
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2016/012

Kinderen leren participeren
(Participatie binnen
Pagadder)

Mevrouw Liliane De Cock, OCMW-raadslid
Kinderen die in een gezin in armoede leven dreigen zelf ook een kansarme
toekomst tegemoet te gaan. Het is belangrijk de cirkel van de
generatiearmoede te doorbreken.
Om in onze strijd tegen armoede duurzame resultaten te behalen moeten
mensen, naast beschikken over menswaardig inkomen, ook mondiger en
sterker worden om zelf hun leven in handen te nemen. Bij kinderen
betekent dit dat we hen bewust maken van hun rechten en hen
vaardigheden bijbrengen om hun eigen mening te brengen, keuzes te
maken en op te komen voor zichzelf .
Dat onze kinderwerking Pagadder meer doet dan enkel de kinderen
opvangen tijdens de vakanties weten we al langer. Zo zijn ze vorig jaar ook
gestart met participatieoefeningen, juist om de kinderen en jongeren
vaardiger te maken om hun plaats in onze samenleving op te nemen en er
actief aan deel te nemen.
Kan je volgende zaken even toelichten:
•

Wat zijn de precieze doelstellingen en methodieken bij deze
Participatieoefeningen? Wie begeleidt ze?

•

Wat zijn de eerste bevindingen op vlak van de interesse bij de
kinderen en de effecten ervan?

De heer Rudy Coddens, OCMW-voorzitter
Beste raadslid De Cock,
Beste Liliane
De participatieoefeningen op de vakantiewerking van het OCMW werden
opgezet om kinderen tussen de 6 en 12 jaar te betrekken bij de opmaak
van het groeiactieplan kinderarmoede. Dit actieplan werd gestructureerd
op basis van de rechten van het kind (recht op onderwijs, op en in het
gezin, gezondheidszorg, participatie en vrije tijd).
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Per recht wordt er met de kinderen de actuele situatie besproken, noden
gedetecteerd en gepeild naar de ideale situatie.
De participatie gebeurt aan de hand van een creatieve methodiek in
combinatie met een (groeps)gesprek. Kinderen krijgen potloden, stiften, en
papier om hun situaties en ideale situatie te tekenen. De oudste groep
krijgt ook een vragenlijstje over het thema. Het project wordt begeleid
door psychologen van de Psychologische dienst van OCMW Gent.
De methodiek sloeg aan bij de kinderen en het creëerde openheid om te
praten over bepaalde moeilijke thema’s. Kinderen leerden hun situatie te
verduidelijken en de psycholoog hielp hierbij door het stellen van richt- en
bijvragen. Daarnaast werd aan de groep gevraagd te luisteren naar elkaar
en ook dit werd bewaakt. Er werd een duidelijke nood gedetecteerd om
over dergelijke thema’s te praten. Een aantal kinderen gaven ook
verontrustende situaties aan, waarna een hulpverleningstraject werd
opgezet.
De noden en wensen van de kinderen werden mee opgenomen in de
opmaak van het nieuwe groeiactieplan kinderarmoede. Hun inbreng wordt
ook meegenomen in het bepalen van prioriteiten.
Een methodiek die we als positief ervaren en die we in de toekomst zeker
ook verder willen gebruiken.

Woordelijk verslag van het debat
De heer voorzitter:
Dan hebben we een derde vraag van collega, Liliane De Cock. Alstublieft
collega …
Mevrouw De Cock:
Dank u voorzitter. Collega’s, kinderen die in een gezin in armoede leven
dreigen zelf ook een kansarme toekomst tegemoet te gaan. Het is
belangrijk de cirkel van de generatiearmoede te doorbreken. Vandaag nog
kondigde Unicef een rapport aan over de ongelijkheid bij kinderen in 41
landen. Over het algemeen scoren we met België gemiddeld maar we staan
wel de voorlaatste als het gaat over kansen bieden via onderwijs. Dus daar
is aanvulling zeker nodig. Om in onze strijd tegen armoede duurzame
resultaten te behalen moeten mensen, naast beschikken over menswaardig
inkomen, ook mondiger en sterker worden om zelf hun leven in handen te
nemen. Bij kinderen betekent dit dat we hen bewust maken van hun
rechten en hen vaardigheden bijbrengen om hun eigen mening te brengen,
keuzes te maken en op te komen voor zichzelf. Dat onze kinderwerking
Pagadder meer doet dan enkel de kinderen opvangen tijdens de vakanties
weten we al langer.
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Zo zijn ze vorig jaar ook gestart met participatieoefeningen, juist om de
kinderen en jongeren vaardiger te maken om hun plaats in onze
samenleving op te nemen en er actief aan deel te nemen. Kan je volgende
zaken even toelichten? Wat zijn de precieze doelstellingen en methodieken
bij deze Participatieoefeningen? Wie begeleidt ze? Wat zijn de eerste
bevindingen op vlak van de interesse bij de kinderen en de effecten van die
oefeningen? Dank u.
De heer voorzitter:
Dank u wel collega Liliane. De participatieoefeningen op de
vakantiewerking van het OCMW werden opgezet om kinderen tussen de 6
en 12 jaar te betrekken bij de opmaak van het groeiactieplan
kinderarmoede. Dit actieplan werd gestructureerd, laat ons zeggen op basis
van de rechten van het kind (recht op onderwijs, op en in het gezin,
gezondheidszorg, participatie en vrije tijd). Per recht wordt er met de
kinderen de actuele situatie besproken, noden gedetecteerd en gepeild
naar hun ideale situatie. De participatie gebeurt aan de hand van een
creatieve methodiek in combinatie met een (groeps)gesprek. Individueel
maar ook een groepsgesprek. Kinderen krijgen potloden, stiften, en papier
om hun situaties en ideale situatie te tekenen. De oudste groep krijgt ook
een vragenlijstje over het thema. Het project wordt begeleid door
psychologen van de Psychologische dienst van OCMW Gent. De methodiek
sloeg aan bij de kinderen en het creëerde openheid om te praten over
bepaalde moeilijke thema’s. Kinderen leerden hun situatie te verduidelijken
en de psycholoog hielp hierbij door het stellen van gerichte richt- en
bijvragen. Daarnaast werd aan de groep gevraagd te luisteren naar elkaar
en ook dit werd goed bewaakt. Er werd een duidelijke nood gedetecteerd
om over dergelijke thema’s te praten. Een aantal kinderen gaven ook
verontrustende situaties aan, waarna ook een hulpverleningstraject werd
opgezet. De noden en wensen van de kinderen werden mee opgenomen in
de opmaak van het nieuwe groeiactieplan kinderarmoede. Hun inbreng
wordt ook meegenomen in het bepalen van prioriteiten. Met andere
woorden een methodiek die we als positief ervaren en die we in de
toekomst zeker ook verder willen gebruiken en toepassen.
Mevrouw De Cock:
Dank u voorzitter. We zijn heel blij met dit initiatief van onze
psychologische dienst binnen De Pagadder. Ik neem aan dat dit ook verder
zal gezet worden? Die vraag had ik nu niet gesteld maar aangezien het zo
aanslaat …

De heer voorzitter:
Ik kan u daar alleen maar positief op antwoorden.
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2016/013
Aanwending middelen door de
Vlaamse overheid vrijgemaakt voor de
lokale besturen in het kader van de
asielcrisis

De heer Cedric Verschooten, OCMW-raadslid
Voorzitter,
De asielcrisis laat zich ook in ons land sinds augustus vorig jaar sterk
voelen. Zonder de toppen te bereiken van tijdens de oorlog in Kosovo, was
er vorig jaar toch een grote stijging van asielzoekers. In september vorig
jaar waren dat er maar liefst 5512. Over gans 2015 spreken we over meer
dan 35.000 asielaanvragen, een stijging van 106% ten opzichte van 2014.
Samen met de sterke stijging van de aanvragen, stellen we ook een
stijging van de erkenningsgraad vast, die intussen boven de 60% ligt.
De instroom van asielzoekers heeft in eerste fase een impact op de
opvangstructuren die Fedasil, samen met partners (waaronder ook de
lokale besturen) organiseert. Eens erkenning door het CGVS, stromen deze
mensen uit en kunnen ze zich met hun verblijfstitel vrij vestigen. De lokale
besturen ondervinden dus reeds al impact van de verhoogde instroom van
erkende vluchtelingen en zullen dit in de komende maanden zeker nog
blijven ondervinden, ook al stellen we vast dat de asielaanvragen de
afgelopen maanden in een permanent dalende lijn zijn, met 1523
aanvragen in februari 2016.
De federale en Vlaamse regering hebben daarom binnen hun
bevoegdheden tal van maatregelen genomen om deze crisis op te vangen.
De Vlaamse regering voorziet in haar begroting van 2016 in totaal 120 mio
die kunnen vrijgemaakt worden op domeinen als welzijn, onderwijs, werk,
inburgering enz. Dit is belangrijk, eens erkend moeten deze mensen zo
snel mogelijk in onze maatschappij mee kunnen. Dat betekent begeleiding,
opleiding, toeleiding naar werk en naar taallessen enz
Als onderdeel van de 120 mio EUR voorzag de Vlaamse regering 20 mio
specifiek voor de lokale besturen, net omdat ze een belangrijke schakel zijn
in een succesvolle integratie van de erkende vluchtelingen, ook in onze
stad. De verdeelsleutel van deze middelen is tot stand gekomen in overleg
let de VVSG en het budget zal in 2 schijven van 10 mio EUR verdeeld
worden over de lokale besturen die de grootste impact ondervinden.

VRAGENUURTJE - MONDELINGE VRAGEN - 2016

13

BULLETIN VAN MONDELINGE VRAGEN EN ANTWOORDEN
Graag had ik geweten op welke wijze de middelen die in de komende
maanden naar de stad Gent komen zullen aanbesteed worden binnen de
stad, het OCMW en in samenwerking met andere partners.
Zijn er hieromtrent reeds afspraken gemaakt met de betrokkenen zoals
hierboven vermeld?
Welke prioriteiten zullen gelegd worden bij de aanbesteding van de
middelen?
Hoe wordt hiervan in opvolging voorzien?
Wetende dat deze middelen eenmalig zijn, zullen de kosten die gemaakt
worden eveneens eenmalig zijn ? Indien ja, over welke kosten gaat het ?
Indien niet, op welke manier zal er dan in continuïteit voorzien worden en
wie zal deze bijkomende kosten in de toekomst dragen?
Dank voor uw antwoord

De heer Rudy Coddens, OCMW-voorzitter
Geacht raadslid Verschooten,
Beste Cedric,
Zoals u weet heeft de stad eind augustus 2015 en onder mijn
voorzitterschap een taskforce vluchtelingen opgericht om de gevolgen van
de verhoogde instroom van asielzoekers, erkende vluchtelingen en
subsidiair beschermden in Gent goed op te vangen. De taskforce
coördineert 3 werkgroepen zijnde: opvang, integratie, vrijwilligers en
sensibilisering. Door deze aanpak zijn we erin geslaagd om op een zeer
korte termijn proactief en gedragen een aantal maatregelen te nemen.
Het was lang wachten op een signaal van de hogere overheid, maar we zijn
blij te horen dat Vlaanderen heeft beslist om de steden en gemeentes
financieel bij te staan op verschillende levensdomeinen. Op dit moment
hebben we nog geen enkel officieel bericht ontvangen over de grootteorde
van middelen die de Vlaamse Overheid aan de stad Gent zal toekennen.
Echter via informele bron heb ik ondertussen wel vernomen dat in de
verdeling van de eerste schijf middelen waarschijnlijk 550 000 euro voor
Gent zijn voorzien. Officieel hebben we nog geen bevestiging van dit
bedrag.
Zoals gezegd heeft het stadsbestuur ondertussen niet op zijn lauweren
gerust! Er werden al enkele beslissingen genomen om de maatschappelijke
dienstverlening te kunnen blijven garanderen wanneer , door de instroom
van erkende vluchtelingen, de druk op de dienstverlening zou verhoogd
worden. Dit is voor alle Gentenaars van belang en in het bijzonder voor
Gentenaars in armoede.
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Deze maatregelen betreffen tijdelijke aanwervingen voor 2 jaar, daarna
wordt geëvalueerd in functie van de noden. Het is dan ook de bedoeling om
de middelen vanuit Vlaanderen in te zetten op deze inspanningen op de
verschillende levensdomeinen en diensten.
Aan het Departement Samenleven en Welzijn werd gevraagd om de
ambtelijke coördinatie op zich te nemen: hiervoor werd 1 VTE adjunctie
van de directie voorzien, daarnaast wordt in kader van sensibilisering en
communicatie: ½ VTE consulent voorzien.
Verder werd beslist om aan de dienst burgerzaken 2 VTE toe te voegen
zijnde 1 deskundig medewerker Loket Migratie en 1 consulent
Infopunt Migratie.
1 VTE adjunct van de directie Regie dienst Wonen werd voorzien voor
de globale aanpak van de woonproblematieken van erkende vluchtelingen
en subsidiair beschermden die uitstromen uit opvanginitiatieven.
Daarnaast worden middelen voorzien voor een convenant aan het
CAW ter uitvoering van een project tijdelijke bewoning van de 10
leegstaande woningen van de Volkshaard.
Binnen de dienst werk wordt 1 VTE consulent voorzien om de screening
en het traject naar activering en werk te voorzien. Dit ook al voor
asielzoekers die nog in materiële opvang verblijven.
Een dringende nood naar extra tolken werd meermaals gesignaleerd. Er
werd daarom beslist om een extra 50 000 euro voor voorzien bij InGent
vzw voor tolken.
Daarnaast gaan we middelen voorzien voor de aanwerving van 1VTE
consulent bij vzw Jong ter ondersteuning van het aanbod vrije tijd voor de
doelgroep.
Als we dus 550 000 euro ontvangen, kunnen we zeggen dat we hiervan op
heden een 418 000 euro hebben vastgelegd.
Ook binnen het OCMW wordt de algemene dienstverlening verder versterkt
en verwachten we hiervoor extra compensaties van minister Borsus. Op
federaal niveau is hier nog geen beslissing over genomen.
Bij elk van de genomen beslissingen staat samenwerken en het bundelen
van de krachten centraal! We bekijken op elk levensdomein hoe we
maximaal kunnen samenwerken met onze partners. Zo hebben we samen
met het CAW rond de tafel gezeten en afspraken gemaakt over hoe de
coördinator wonen samen met OCMW en CAW één geïntegreerd verhaal
kunnen vormen in de doorstroming van materiële opvang naar duurzame
huisvesting.
Ook werk en activering is ook een mooi voorbeeld van hoe we een
gezamenlijk verhaal aan het schrijven zijn met de dienst werk, het OCMW
en de VDAB.
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Samen wordt gewerkt aan de indiening van een ESF project waarbij er 800
000 euro voor 2 jaar kan worden binnengehaald voor het opzetten van
trajecten naar arbeid. (6 tot 6,5 VTE, inclusief coördinatiefunctie). Wat zou
betekenen dat we voor het volledige traject (activering en begeleiding naar
werk) we ongeveer 13 VTE kunnen inzetten. Daarnaast voorziet de VDAB
ook nog enkel tenders voor de begeleiding naar werk. De VDAB is dit
momenteel nog verder vorm aan het geven.

Woordelijk verslag van het debat
De heer voorzitter:
Dan hebben we een vierde vraag (een hele boterham). Een mondelinge
vraag van Cedric Verschooten. Alstublieft …
De heer Verschooten:
Dank u voorzitter. De asielcrisis is ons allemaal wel bekend en laat zich ook
in ons land sinds vorige zomer echt wel voelen. We hebben in 2015 35000
asielaanvragen gekend, mensen die hier kwamen om bescherming te
vragen. Het zijn nog niet de recordhoogtes die we hebben gekend in de
jaren ’90 maar toch … We hebben vorig jaar in 1 maand meer dan 5500
aanvragen gehad wat nooit eerder gezien was. En ook over een gans jaar
verspreid was er toch een sterke toename van meer dan 100 procent van
het aantal asielaanvragen. Samen met de sterke stijging van de
aanvragen, zien we ook een stijging van de erkenningsgraad van de
beschermingen die het Commissariaat-Generaal aflevert, zien we dat
intussen meer dan 60% van de mensen die een aanvraag indient ook
effectief beschermd wordt. In het verleden lag dat op 40 à 45 procent maar
dat is nu stelselmatig toegenomen. Dat betekent: meer mensen krijgen
bescherming en als je kijkt naar de Syriërs, dan gaat het over meer dan 95
procent van de mensen die effectief beschermd wordt. Die instroom heeft
uiteraard ook een impact op de lokale besturen en voorafgaand op de
opvangstructuren van Fedasil, die ze ook in samenwerking met andere
partners organiseert. Eens de erkenning gebeurd is, voorzitter, kunnen die
mensen na verloop van tijd uitstromen, ze vestigen zich vrij in het land en
dan is het de taak aan de lokale besturen om met die mensen aan de slag
te gaan . Er zijn dus heel wat lokale besturen die vandaag de dag ook al
een impact ondervinden van die sterke stijging van het aantal instromende
asielzoekers en dus ook van erkende vluchtelingen en het vermoeden is
uiteraard dat dit in de komende maanden nog zal stijgen, ook al zien we
dat in de tendens van het aantal aanvragen bij de dienst voor
vreemdelingenzaken sinds een aantal maanden een dalende trend vast te
stellen is. We zijn intussen al niet meer op de hoge pieken van een aantal
maanden geleden. Nu, zoals u weet hebben de federale en Vlaamse
regering inspanningen gedaan om binnen hun bevoegdheden een aantal
maatregelen te treffen om die crisis mee te kunnen helpen opvangen.
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De Vlaamse regering heeft in dit begrotingsjaar 120 miljoen euro
vrijgemaakt die binnen verschillende beleidsdomeinen zoals welzijn,
onderwijs, werk, inburgering en zo verdeeld worden. Dit is ook belangrijk
want die mensen, op het moment dat ze erkenning hebben, zijn
volwaardige burgers en moeten met hen ook aan de slag gaan. Zij moeten
dus ook alle kansen hebben op begeleiding, opleiding, toeleiding naar werk
en naar taallessen. We vinden dat er bij prioriteit juist moet ingezet worden
op begeleiding naar een woning. Waarom? Dat is een grondwettelijk recht.
En op begeleiding naar werk want zoals dat u weet is werken de beste
manier om te integreren in onze samenleving en ook de beste manier om
uit de armoede te blijven. Nu, als onderdeel van de 120 miljoen euro was
er was er 20 miljoen euro gereserveerd specifiek voor de lokale besturen.
Die is nu net voor de paasvakantie vrijgemaakt in die zin dat er in overleg
met de VVSG een overeenkomst bereikt is over de verdeling van die
middelen. En dus dat betekent dat er in de komende maanden ook een
budget naar onze stad zal komen, naar de steden en gemeenten die een
impact ondervinden van deze asielcrisis. Dat brengt mij bij mijn vragen
voorzitter. Ik had eigenlijk graag geweten op welke manier de middelen die
naar de stad zullen komen en waarvan we de omvang nog niet weten maar
waar toch al de verdeelsleutels voor gekend zijn in de komende maanden
zullen aanbesteed worden binnen de stad, het OCMW en
partnerorganisaties waar we mee samen werken? Zijn er hieromtrent reeds
afspraken gemaakt? Welke prioriteiten zullen gelegd worden bij de
aanbesteding van de middelen? Hoe wordt hiervan in opvolging voorzien?
En dan een laatste vraag. Wetende dat deze middelen die de hogere
overheden voorzien maar eenmalig zijn, hoe ziet u dan de verdeling met
kosten als er initiatieven genomen worden op lokaal niveau die de duurtijd
van 1 jaar overschrijden. Dat zijn mijn vragen voorzitter. Alvast bedankt
voor uw antwoord.
De heer voorzitter:
Dank u wel Cedric. Zoals u waarschijnlijk ook weet, is er hier in Gent, stad
Gent, eind augustus 2015 en onder mijn voorzitterschap een taskforce
vluchtelingen opgericht om de gevolgen van de verhoogde instroom van
asielzoekers, erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden in Gent
goed op te vangen en voornamelijk om dat samen te doen met
verschillende diensten van de lokale overheid (departementen) maar ook
met externe partners. De taskforce coördineert 3 werkgroepen. Enerzijds
opvang. Een eerste punt was extra plaatsen voorzien en zorgen dat dat in
goede banen wordt geleid. Een tweede punt is integratie en een derde
werkgroep is vrijwilligers en sensibilisering. Door deze aanpak zijn we erin
geslaagd om op een zeer korte termijn proactief en gedragen een aantal
maatregelen te nemen. Het was lang wachten op een signaal van de
hogere overheid, maar we zijn blij te horen dat Vlaanderen heeft beslist om
de steden en gemeentes financieel bij te staan op verschillende
levensdomeinen. Op dit moment hebben we nog geen enkel officieel
bericht ontvangen over de grootteorde van middelen die de Vlaamse
Overheid aan de stad Gent zal toekennen.

VRAGENUURTJE - MONDELINGE VRAGEN - 2016

17

BULLETIN VAN MONDELINGE VRAGEN EN ANTWOORDEN
Echter via informele bron (in het collega hebben we mensen die ook in de
regering actief zijn) heb ik ondertussen wel vernomen dat in de verdeling
van de eerste schijf middelen waarschijnlijk 550 000 euro voor Gent zijn
voorzien. Officieel hebben we nog geen bevestiging van dit bedrag. Zoals
gezegd heeft het stadsbestuur ondertussen niet op zijn lauweren gerust! Er
werden al enkele beslissingen genomen om de maatschappelijke
dienstverlening te kunnen blijven garanderen wanneer , door de instroom
van erkende vluchtelingen, de druk op de dienstverlening zou verhoogd
worden. Dit is voor alle Gentenaars van belang en in het bijzonder voor
Gentenaars in armoede. Deze maatregelen betreffen tijdelijke
aanwervingen voor 2 jaar, daarna wordt geëvalueerd in functie van de
noden. Het is dan ook de bedoeling om de middelen vanuit Vlaanderen in
te zetten op deze inspanningen op de verschillende levensdomeinen en
diensten. En dat bekijk ik bij de stadszijde. Het OCMW is daarin een andere
verhaal maar daar kom ik later op terug. Aan het Departement
Samenleven en Welzijn werd gevraagd om de ambtelijke coördinatie op
zich te nemen: hiervoor werd 1 VTE adjunctie van de directie voorzien,
daarnaast wordt in kader van sensibilisering en communicatie: ½ VTE
consulent voorzien. Verder werd beslist om aan de dienst burgerzaken 2
VTE toe te voegen zijnde 1 deskundig medewerker Loket Migratie en 1
consulent Infopunt Migratie. 1 VTE adjunct van de directie Regie dienst
Wonen werd voorzien voor de globale aanpak van de woonproblematieken
van erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden die uitstromen uit
opvanginitiatieven. Daarnaast worden middelen voorzien voor een
convenant aan het CAW ter uitvoering van een project tijdelijke bewoning
van de 10 leegstaande woningen van de Volkshaard. Binnen de dienst werk
wordt 1 VTE consulent voorzien om de screening en het traject naar
activering en werk te voorzien. Dit ook al voor asielzoekers die nog in
materiële opvang verblijven. En dat is nu ook een typische manier van de
Gentse aanpak dat we niet wachten op het moment dat de mensen erkend
zijn maar dat we eigenlijk al beginnen op het moment dat we in procedure
zitten, wetende dat eigenlijk ook de mensen dan al de mogelijkheid hebben
om eventueel dan al aan de slag te gaan. Een dringende nood naar extra
tolken werd meermaals gesignaleerd door diverse partners en ook in de
tasforce. Er werd daarom beslist om een extra 50 000 euro voor voorzien
bij InGent vzw voor tolken. Daarnaast gaan we middelen voorzien voor de
aanwerving van 1VTE consulent bij vzw Jong ter ondersteuning van het
aanbod vrije tijd voor de doelgroep. Als we dus 550 000 euro ontvangen,
kunnen we zeggen dat we hiervan op heden (binnen het college) een 418
000 euro hebben vastgelegd. We hebben dus nog wat marge maar we
moeten ook op dit moment nog niet alle keuzes maken. Ook binnen het
OCMW wordt de algemene dienstverlening verder versterkt en verwachten
we hiervoor extra compensaties van minister Borsus. Op federaal niveau is
hier nog geen beslissing over genomen. We weten dat er een voorstel is
ingediend bij de federale regering om de leeflonen van mensen die
vluchteling zijn of subsidiair beschermden te verhogen van 100 naar 110
procent maar we weten ook dat die beslissing tot op de dag van vandaag
nog niet genomen is.
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Dus u weet dat wij in onze voorgaande begroting, meerjarenbegroting 3,1
miljoen middelen hebben voorzien in onze middelen (meerjarig) en als die
middelen het leefloon van 100 naar 110 procent verhoogd dan zullen we
een deel van onze inspanningen terug kunnen recupereren. We moeten
nog uitrekenen hoeveel dat precies zal zijn. Wat is er nu ook belangrijk?
Ook de VDAB krijgt extra middelen, het CAW krijgt extra middelen, InGent
krijgt extra middelen dus vanuit die 120 miljoen waar u van gesproken
heeft. Het is mijn opdracht (en ook van onze diensten) om vooral
gecoördineerd te werken en om inderdaad alles op elkaar af te stemmen.
Zo bijvoorbeeld is er rond activering een heel mooi voorbeeld dat ik wil
aanhalen. Een gezamenlijk verhaal dat we aan het schrijven zijn tussen
OCMW, Stad Gent en de VDAB want het is ook zo dat Gent en Antwerpen
800000 euro kan krijgen – Gent dan – 800000 euro kan krijgen (2 jaar) via
het Europees Sociaal Fonds. Een oproep. Ook moet ingezet worden op het
traject naar arbeid. Wat hebben we daar gedaan om niet naast elkaar te
werken. De VDAB die zal voor Gent een 2-tal mensen kunnen inzetten in
het traject naar werk. Ik heb gesproken over die 1 voltijdse kracht vanuit
de dienst werk. Vanuit die 21 medewerkers die we voorzien hebben in de
begroting van het OCMW, zijn er 4 mensen voorzien bij het OTC. Opnieuw
activering. En als we het project Europees Sociaal Fonds zullen kunnen
binnen krijgen met diverse partners die daar zullen op indienen maar met
de stad Gent/OCMW als trekkers, dan zouden we daar mogelijks 6 à 6,5
mensen kunnen op inzetten. Wat dus uiteindelijk betekent dat voor de
trajectbegeleiding/activering/traject naar werk samen met alle partners
een 12,5 à 13 mensen zullen ingezet worden. Dat is een voorbeeld hoe we
het aanpakken. Gecoördineerd. Niet naast elkaar maar samen. En zo doen
we dat ook naar wonen waarbij de dienst wonen iemand zal hebben maar
dat ook OCMW woonzoekers zal inzetten maar waar ook het CAW extra
middelen krijgt vanuit Vlaanderen voor wooncoaching. En dus ook daar
hebben we afspraken gemaakt zodanig dat rond dat levensdomein er
gezamenlijke inspanningen worden gedaan. Dat is 1 van de opdrachten die
ik op mij neem, samen met de mensen die voor de coördinatie instaan voor
heel de aanpak.
De heer Verschooten:
Dank u wel, voorzitter, voor uw omstandig antwoord. Uw antwoord stemt
mij op heel wat vlakken tevreden omwille van het feit dat er proactief
gewerkt wordt. Zeer belangrijk. De stad heeft niet nagelaten te wachten
tot de vaststelling op het terrein dat er een probleem zou kunnen zijn. Uw
antwoord stemt mij ook tevreden omwille van het feit dat u meermaals
verwijst naar samenwerkingsverbanden. Het is iets waar over verschillende
diensten en over verschillende muurtjes heen moet gekeken worden en
samen moet gewerkt worden. Dat is veel efficiënter. Ik denk dat het ook
belangrijk is dat we daarover van gedacht kunnen wisselen. Ik stel ook
vast dat, met tevredenheid, dat er een evenwichtige verdeling gebeurt van
de beschikbare middelen over een heel aantal beleidsdomeinen, gaande
van jeugd over woonbegeleiding tot activering. De prioriteiten die ik
daarnet in mijn vraag aangaf, worden hier ook in opgenomen.
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Ik denk dat hier inderdaad een goede monitoring van belang zal blijken om
vast te stellen dat de inspanningen die nu gebeuren, dat die ook effectief
zijn en nodig zijn en dat die ook nodig blijven of net niet nodig blijven in
functie van de evolutie die er is. Misschien nog 1 zaak ter afronding. U
verwees naar het feit dat de stad Gent nog niet op de hoogte is van de
grootorde van het bedrag dat vanuit Vlaanderen naar de stad zal komen. Ik
heb opgevangen – laat ons zeggen - dat dit momenteel nog niet vastligt.
Dit zal in de loop van de maand mei gebeuren, waarbij er gekeken wordt
naar alle lokale besturen voor een periode van eind vorig jaar tot april, de
effectieve instroom door inschrijving in de registers dus en op basis
daarvan … één van de belangrijkste criteria om de berekening te maken.
Maar u heeft een simulatie en ik vermoed dat die vrij waarheidsgetrouw zal
zijn maar waarschijnlijk in de loop van de komende maanden zal de stad
nog wel een bijkomend … kennen dus kan het zijn dat het budget ook nog
wel extra oploopt en dan ga ik ervan uit dat u ook in overleg met uw
collega’s kijkt in hoeverre dat het nodig is om dat bijkomend budget aan te
wenden en waarvoor. Maar in ieder geval bedankt voor uw positief
antwoord.
De heer voorzitter:
Dan kan ik nu het vragenmoment afronden. Bedankt.
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