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2016/014

Energiecel OCMW

Mevrouw Ingrid Vandaele, OCMW-raadslid
Geachte heer voorzitter
De Lokale Advies Commissie, afgekort LAC, werd opgericht om te
voorkomen dat sinds de vrijmaking van de energiemarkt, de netbeheerders
of waterleveranciers gezinnen met betalingsproblemen zomaar kunnen
afsluiten. Elke Gentenaar heeft immers recht op een minimumlevering aan
elektriciteit, gas en water voor huishoudelijk gebruik.
Als de energiefactuur niet meer kan betaald worden, bespreekt men de
concrete situatie in de LAC. Het OCMW verdedigt hierbij de belangen van
de cliënt in deze vergadering. Het is pas als de cliënt niet wil betalen en
geen enkele hulp meer aanvaardt, dat alle energie afgesloten wordt. Enige
uitzondering hierop is de winterperiode.
In Gent wordt de LAC ondersteund door de energiecel van het OCMW en is
er ook een nauwe samenwerking met vzw Regent.
Wanneer de verbruiker ingaat op de uitnodiging en verschijnt op de LAC,
wordt zijn dossier grondig besproken. Samen zoekt men naar een haalbare
financiële oplossing gedragen door beide partijen. Wanneer blijkt dat de
verbruiker ondersteuning kan gebruiken om energie te besparen wordt met
zijn toestemming een aanvraag gedaan voor een energiescan.
Verschillende door de hogere overheden ingevoerde
besparingsmaatregelen zullen er ongetwijfeld toe bijdragen dat meer en
meer mensen het steeds moeilijker zullen hebben om hun energiefactuur
te betalen.
Daarnaast zorgt de krapte op de woningmarkt ervoor dat ook huizen in
erbarmelijke staat gemakkelijk verhuurd worden, maar de bewoners
geconfronteerd worden met een hoge energiefactuur.
Voorzitter kan u mij meegeven:
•
•
•
•

Hoeveel Gentenaars werden in 2015 doorverwezen?
Verwacht u een stijging in 2016?
Hoeveel Gentenaars die op de LAC verschenen in 2015 werden
doorverwezen voor een energiescan?
Ziet u een stijgende trend?
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•

Werden hierdoor mensen preventief geholpen en konden zo
betalingsproblemen voorkomen worden?

De samenwerking tussen Regent en het OCMW gaat verder dan enkel
energiescans. Kan u een overzicht geven van de domeinen waarop de
Gentenaars ondersteund worden om energie te besparen.
Hartelijk dank.

De heer Rudy Coddens, OCMW-voorzitter
Geacht raadslid Vandaele,
Beste Ingrid,
Vanuit OCMW Gent werden in 2015 in totaal 607 mensen doorgestuurd
naar REGent voor het uitvoeren van een energiescan.
Voor de eerste 4 maanden van 2016 zijn er nu al 330 aangevraagde
energiescans. De ervaring leert echter dat er jaarlijks minder scans
aangevraagd worden in de tweede jaarhelft. Het is dus nog te vroeg om te
bevestigen of er effectief een stijging is.
Gentenaars die op het LAC verschijnen krijgen altijd het advies voor een
energiescan. Er wordt echter niet exact gemeten hoeveel mensen hiervan
effectief een scan aanvragen. Sommige mensen vragen de scan aan via de
energiecel, anderen gaan dan weer rechtstreeks naar REGent.
OCMW Gent en REGent hebben een gemeenschappelijke sharepoint voor
de registratie van de scans. In deze registratie kunnen we filteren op
doorverwijzingen die komen van de energiecel en doorverwijzingen die
komen vanuit de welzijnsbureaus.
Het uitvoeren van een energiescan heeft een grote meerwaarde voor onze
doelgroep. De rondgang in het huis toont de bewoner onmiddellijk waar hij
kan besparen op water, elektriciteit of gas. En zorgt meestal voor een lager
energieverbruik en dus ook lagere facturen.
De samenwerking tussen REGent en het OCMW is meer dan enkel
energiescans uitvoeren. REGent heeft ook een infoloket, biedt
trajectbegeleiding aan en schrijft energieleningen uit.
In het infoloket kan de Gentenaar terecht wanneer hij een vraag heeft over
energie en energiebesparing.
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Bij de trajectbegeleidingen krijgt de burger hulp bij energiebesparende
verbouwingen, hulp bij het zoeken naar een goede aannemer of bij het
vergelijken van offertes.
Er is ook hulp bij het aanvragen van de energiepremies van de Stad Gent
of Eandis. Op 1 september worden die premies trouwens gewijzigd
waardoor kwetsbare gezinnen de grootste ondersteuning zullen krijgen en
de aandacht voor de laagste inkomens versterkt wordt.
De Gentenaar kan bij REGent ook een energielening aanvragen met een
maximum bedrag van 10.000 Euro, terug te betalen op 5 jaar. Afhankelijk
van de doelgroep bedraagt de intrest tussen de 0% en 2 %.
Tot slot zijn er ook onze eigen leerwerkplekken waar naast
dakisolatiewerken ook kleine energiebesparende werken kunnen
aangevraagd en uitgevoerd worden. Dit heel specifiek voor onze doelgroep
en aan betaalbare uurtarieven.

Woordelijk verslag van het debat

Mevrouw Ingrid Vandaele
Geachte heer voorzitter
De Lokale Advies Commissie, afgekort LAC, werd opgericht om te
voorkomen dat sinds de vrijmaking van de energiemarkt, de netbeheerders
of waterleveranciers gezinnen met betalingsproblemen zomaar kunnen
afsluiten. Elke Gentenaar heeft immers recht op een minimumlevering aan
elektriciteit, gas en water voor huishoudelijk gebruik.
Als de energiefactuur niet meer kan betaald worden, bespreekt men de
concrete situatie in de LAC. Het OCMW verdedigt hierbij de belangen van
de cliënt in deze vergadering. Het is pas als de cliënt niet wil betalen en
geen enkele hulp meer aanvaardt, dat alle energie afgesloten wordt. Enige
uitzondering hierop is de winterperiode.
In Gent wordt de LAC ondersteund door de energiecel van het OCMW en is
er ook een nauwe samenwerking met vzw Regent.
Wanneer de verbruiker ingaat op de uitnodiging en verschijnt op de LAC,
wordt zijn dossier grondig besproken. Samen zoekt men naar een haalbare
financiële oplossing gedragen door beide partijen. Wanneer blijkt dat de
verbruiker ondersteuning kan gebruiken om energie te besparen wordt met
zijn toestemming een aanvraag gedaan voor een energiescan.
Verschillende
door
de
hogere
overheden
ingevoerde
besparingsmaatregelen zullen er ongetwijfeld toe bijdragen dat meer en
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meer mensen het steeds moeilijker zullen hebben om hun energiefactuur
te betalen.
Daarnaast zorgt de krapte op de woningmarkt ervoor dat ook huizen in
erbarmelijke staat gemakkelijk verhuurd worden, maar de bewoners
geconfronteerd worden met een hoge energiefactuur.
Voorzitter kan u mij meegeven:
•Hoeveel Gentenaars werden in 2015 doorverwezen?
•Verwacht u een stijging in 2016?
•Hoeveel Gentenaars die op de LAC verschenen
doorverwezen voor een energiescan?
•Ziet u een stijgende trend?
•Werden hierdoor mensen preventief geholpen
betalingsproblemen voorkomen worden?

in

en

2015

werden

konden

zo

De samenwerking tussen Regent en het OCMW gaat verder dan enkel
energiescans. Kan u een overzicht geven van de domeinen waarop de
Gentenaars ondersteund worden om energie te besparen.
Hartelijk dank.

De heer voorzitter
Geacht raadslid Vandaele,
Beste Ingrid,
Vanuit OCMW Gent werden in 2015 in totaal 607 mensen doorgestuurd
naar REGent voor het uitvoeren van een energiescan.
Voor de eerste 4 maanden van 2016 zijn er nu al 330 aangevraagde
energiescans. Maar, de ervaring leert dat er jaarlijks minder scans
aangevraagd worden in de tweede jaarhelft. Het is dus nog iets te vroeg
om te bevestigen of er effectief een stijging is. Maar het legt hem er wel
toe aan. Nog onvoldoende om inderdaad definitieve conclusies te kunnen
trekken.
Gentenaars die op het LAC verschijnen krijgen altijd het advies voor een
energiescan. Er wordt echter niet exact gemeten hoeveel mensen hiervan
effectief een scan aanvragen. Sommige mensen vragen de scan aan via de
energiecel, anderen gaan dan weer rechtstreeks naar REGent. Dus op die
manier moeilijk bij te houden of dat moeilijk te meten.
OCMW Gent en REGent hebben een gemeenschappelijke sharepoint voor
de registratie van de scans. In deze registratie kunnen we filteren op
doorverwijzingen die komen van de energiecel en doorverwijzingen die
komen vanuit de welzijnsbureaus.
Het uitvoeren van een energiescan heeft een grote meerwaarde voor onze
doelgroep. Ik denk dat u dat ook zeer goed weet na uw jaren ervaring. De
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rondgang in het huis toont de bewoner onmiddellijk waar hij kan besparen.
Hij of zij kan besparen op water, elektriciteit of gas. En zorgt ook meestal
voor een lager energieverbruik en dus automatisch ook lagere facturen.
De samenwerking tussen REGent en het OCMW is meer dan enkel
energiescans uitvoeren. REGent heeft ook een infoloket, biedt
trajectbegeleiding aan en schrijft energieleningen uit.
In het infoloket kan de Gentenaar terecht wanneer hij een vraag heeft over
energie of energiebesparing.
Bij de trajectbegeleidingen krijgt de burger hulp bij energiebesparende
verbouwingen, ook niet onbelangrijk, hulp bij het zoeken naar een goede
aannemer of bij het vergelijken van offertes. Wat voor vele mensen ook
niet altijd zo evident is.
Er is ook hulp bij het aanvragen van de energiepremies van de Stad Gent
of premies bij Eandis. Op 1 september worden die premies trouwens
gewijzigd waardoor kwetsbare gezinnen de grootste ondersteuning zullen
krijgen en de aandacht voor de laagste inkomens ook versterkt wordt.
De Gentenaar kan bij REGent ook een energielening aanvragen met een
maximum bedrag van toch wel 10.000 Euro, terug te betalen op 5 jaar.
Afhankelijk van de doelgroep bedraagt de intrest tussen de 0% en 2 %.
Tot slot zijn er ook onze eigen leerwerkplekken, mogen dat ook niet
vergeten, waar naast dakisolatiewerken ook kleine energiebesparende
werken kunnen aangevraagd en uitgevoerd worden. En dit heeft toch ook
voor onze doelgroep toch wel een extra meerwaarde en vooral ook aan
betaalbare uurtarieven. Dus ik denk dat dit toch wel een heel mooi pakket
is, en waarbij je inderdaad dan, als er dossiers worden doorverwezen en
ook vanuit het LAC hoe het dan opgevolgd wordt en eigenlijk een breed
pallet van maatregelen en ondersteuning.

VRAGENUURTJE - MONDELINGE VRAGEN - 2016

5

BULLETIN VAN MONDELINGE VRAGEN EN ANTWOORDEN

2016/015

Kookateliers

Mevrouw Els Roegiers, OCMW-raadslid
Bijna een halfjaar geleden voorzag OCMW Gent in de subsidies van de
opstart van de kookateliers. De financiering en de vraag naar deze
kookworkshops, aangeboden door vzw Ateljee, kwamen er op vraag van
Verenigingen waar Armen het Woord nemen.
Onze fractie wenst een antwoord op de volgende vragen:
•

Wat is de stand van zaken met betrekking tot deze kookateliers?
Hoeveel vonden er intussen plaats? Hoeveel deelnemers waren er
telkens aanwezig?

•

Hoe ervaren vzw Ateljee en de deelnemers de eerste workshops?

•

In welke mate slagen deze kookateliers in hun opzet om de
deelnemers bijkomende competenties en vaardigheden bij te
brengen?

•

Na elk kookatelier zou vzw Ateljee vragen van de deelnemers
signaleren aan de cel armoedebestrijding. Welke signalen heeft
OCMW Gent intussen ontvangen?

Ik dank u alvast voor uw antwoord.

De heer Rudy Coddens, OCMW-voorzitter
Beste raadslid Roegiers,
Beste Els,
De kookateliers zijn ondertussen omgedoopt tot 'kookplaatsen' omdat dit
de lading beter dekt dan een kookatelier. Er is een begeleider aanwezig die
de aanwezigen helpt en ondersteunt bij het koken. Maar het is ook de
bedoeling om een 'veilige plaats' te creëren voor onze doelgroep. De term
Kookatelier was teveel gericht op het educatief aspect, terwijl het project
ook sociale doelen heeft namelijk samen werken aan een maaltijd en
samen gezond eten.
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Er waren tot op vandaag 3 kookplaatsen gepland (14/04, 21/04, 28/04),
maar er is spijtig genoeg nog geen enkele kunnen doorgaan. Hoewel een
groot aantal partners (SIVI, de Zuidpoort, Samenlevingsopbouw, INGent,
KRAS,...) mee aan de wieg stonden van het concept en ook bij de
opstartvergadering aanwezig waren, kon geen enkele partner tot nu toe
voor toeleiding van de deelnemers zorgen.
Er werd ondertussen wel extra ingezet op communicatie. Ateljee heeft een
nieuwsbrief in het leven geroepen die verspreid wordt naar het
middenveld. Er is ook een flyer ontworpen voor de dienst- en hulpverleners
en een kaartje om mee te geven aan potentiële gebruikers van de
Kookplaats. Dit als geheugensteuntje om hen eraan te herinneren dat ze
ingeschreven zijn. Momenteel staan er nieuwe kookplaatsen gepland op
12/05, 19/05, 26/05 en 2/06. De kookplaats van 2/06 is ondertussen
volzet.
Op 17/05 staat een eerste evaluatievergadering gepland. Tijdens deze
evaluatievergadering wordt natuurlijk ook het probleem van toeleiding
besproken en nieuwe afspraken gemaakt met de partners. Er wordt ook
nog een ronde van de wijkwelzijnsoverleggen gepland door iemand van
Ateljee en/of cel armoedebestrijding om het project meer bekendheid te
geven.
Ateljee is bereid om samen met ons en de partners de meest passende
oplossing en bijsturing te zoeken.

Woordelijk verslag van het debat
Mevrouw Els Roegiers
Bijna een halfjaar geleden voorzag OCMW Gent in de subsidies van de
opstart van de kookateliers. De financiering en de vraag naar deze
kookworkshops, aangeboden door vzw Ateljee, kwamen er op vraag van
Verenigingen waar Armen het Woord nemen.
Onze fractie wenst een antwoord op de volgende vragen:
•Wat is de stand van zaken met betrekking tot deze kookateliers? Hoeveel
vonden er intussen plaats? Hoeveel deelnemers waren er telkens
aanwezig?
•Hoe ervaren vzw Ateljee en de deelnemers de eerste workshops?
•In welke mate slagen deze kookateliers in hun opzet om de deelnemers
bijkomende competenties en vaardigheden bij te brengen?
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•Na elk kookatelier zou vzw Ateljee vragen van de deelnemers signaleren
aan de cel armoedebestrijding. Welke signalen heeft OCMW Gent intussen
ontvangen?

Ik dank u alvast voor uw antwoord.
De heer voorzitter
Beste raadslid Roegiers,
Beste Els,
De kookateliers zijn ondertussen omgedoopt tot 'kookplaatsen' omdat dit
de lading beter dekt dan een kookatelier. Er is een begeleider aanwezig,
dat is toch de bedoeling, die de aanwezigen helpt en zal helpen en
ondersteunen bij het koken. Maar het is ook de bedoeling om een 'veilige
plaats' te creëren voor onze doelgroep. De term Kookatelier was teveel
gericht op het educatief aspect, terwijl het project ook sociale doelen heeft
namelijk samen werken aan een maaltijd en samen gezond eten.

Er waren tot op vandaag 3 kookplaatsen gepland (op 14/04, 21/04,
28/04), maar er is spijtig genoeg nog geen enkele kunnen doorgaan.
Hoewel
een
groot
aantal
partners
(SIVI,
de
Zuidpoort,
Samenlevingsopbouw, INGent, KRAS, en nog andere...) mee aan de wieg
stonden van het concept en ook bij de opstartvergadering aanwezig waren,
kon geen enkele partner tot nu toe voor toeleiding van de deelnemers
zorgen. Wat wel jammer is natuurlijk.
Er werd ondertussen wel extra ingezet op communicatie. Ateljee heeft een
nieuwsbrief in het leven geroepen die verspreid wordt naar het
middenveld. Er is ook een flyer ontworpen voor de dienst- en hulpverleners
en een kaartje om mee te geven aan potentiële gebruikers van de
Kookplaats. Dit als geheugensteuntje om hen eraan te herinneren dat ze
ingeschreven zijn. Momenteel staan er nieuwe kookplaatsen gepland op
12/05, 19/05, 26/05 en 2/06. Goed nieuws wat dat betreft, de kookplaats
van 2/06 is ondertussen volzet.
Op 17/05 staat een eerste evaluatievergadering gepland. Tijdens deze
evaluatievergadering wordt natuurlijk ook het probleem van toeleiding
besproken en nieuwe afspraken gemaakt met de partners. Er wordt ook
nog een ronde van de welzijnsoverleggen gepland door iemand van Ateljee
en/of cel armoedebestrijding om het project, het goede project dat in ieder
geval zeer fantastische intenties heeft, meer bekendheid te geven.
Ateljee is ook bereid om samen met ons en de partners de meest passende
oplossing en eventuele bijsturing te zoeken. Dus met andere woorden, iets
waar we allemaal achter stonden. Waar we enthousiast over waren. Heeft
op dit moment een beetje een valse start gekend, en we hopen dat de
doorstart laat ons zeggen wel zijn effect zal hebben. Ik stel ook voor daar
zeker op de gepaste tijde nog eens op terug keren. Om dat op te volgen.
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2016/016

Impact van de wijzigingen
aan de
inschakelingsuitkering van
het OCMW

De heer Cedric Verschooten, OCMW-raadslid
Geachte voorzitter
Beste Rudy
De voorwaarden waaraan voldaan moet worden om te kunnen genieten
van een inschakelingsuitkering, werden onder de vorige federale regering
Di Rupo gewijzigd. Jongeren die stoppen met school en na een jaar nog
geen werk gevonden hebben, kunnen een inschakelingsuitkering krijgen
die beperkt werd tot 3 jaar.
Om jongeren aan te zetten een diploma of getuigschrift te behalen, is de
inschakelingsuitkering ook gekoppeld aan het behalen van een getuigschrift
of diploma voor jongeren onder de 21 jaar en aan het volgen van studie of
opleiding voor jongeren boven de 21 jaar. Hoe dan ook is de uitkering
voorbehouden aan jongeren, een doelgroep die alle kansen moet krijgen op
de arbeidsmarkt.
Tegelijkertijd worden federaal de loonlasten verlaagd voor laaggeschoolden
en lage lonen en werd Vlaams het systeem van doelgroepkortingen
hervormd waarbij werkgevers die jongeren tewerkstellen binnenkort een
korting op de loonlasten kunnen krijgen, zelfs als ze alternerend studeren
en werken die kan oplopen tot € 1.150/kwartaal waardoor de
werkgeversbijdragen tot quasi nul euro herleid worden.
Het was een vrees dat de overgrote meerderheid van deze jongeren
wegens het wegvallen van deze uitkering bij het OCMW zou komen
aankloppen wanneer zij geen werk vonden.
Recent blijkt nu uit cijfers dat het gelukkig zo'n vaart niet loopt. Er wordt
vastgesteld dat in ongeveer 1 op 5 gevallen de jongere, die zijn uitkering
verliest, aanklopt bij het OCMW.
Het Gentse OCMW heeft geanticipeerd op een versterkte toestroom van
jongeren die nood hebben aan begeleiding en ondersteuning.
•

Graag had ik vernomen welke maatregelen genomen werden om dit
op te vangen, welk budget en personeelsinzet geraamd werd nodig
te zijn ?
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•

Hoeveel jongeren dienden zich sinds 1 januari 2015 effectief bij ons
OCMW aan met de vraag tot leefloon en hoeveel jongeren kregen
effectief een leefloon toegekend ?

•

Hoeveel onder hen stroomden intussen uit omdat ze een job vonden
en hoeveel onder hen hebben vandaag nog nood aan onze
begeleiding en ondersteuning ?

Met dank voor uw antwoord.

De heer Rudy Coddens, OCMW-voorzitter
Geacht raadslid Verschooten,
Beste Cedric,
OCMW Gent heeft extra personeel gebudgetteerd en ingezet om de werking
naar jongeren toe te versterken. Zo werden er eind 2014/begin 2015 in
totaal drie maatschappelijk werkers aangeworven in de wijkwerking. In
september 2015 startte er nog een extra trajectbegeleider in het OTC.
Elke nieuwe jongere krijgt een traject op maat.
Zo wordt er bijvoorbeeld voor jongeren met een beperkt netwerk gewerkt
aan de verbreding van het persoonlijke en professionele netwerk.
Via Extra time, die in 2015 verdubbeld werd, werd zo ruimte gegeven aan
33 jongeren. Via een beroepsverkennende stage kunnen deze jongeren
vaak een job vinden.
Een groot aantal jongeren wordt ook gestimuleerd tot studeren om zo een
diploma te behalen. Eind 2015 waren er op een totaal van 1560 jongere
leefloon gerechtigden, 774 studenten leefloon.
OCMW Gent stuurt jongeren met een lage scholingsgraad naar het project
Take Off. Een coach begeleidt deze jongeren naar opleiding, gerichte
arbeidsbegeleiding of werk. In 2015 werden 127 trajecten opgestart
waarvan 27 door OCMW-inbreng.
Binnen de individuele begeleiding van het OTC wordt er onder andere via
‘jobzoeker’ gewerkt aan een groepsgerichte sollicitatietraining. Sterkere
jongeren vinden hierdoor gemakkelijker werk. Anderen helpen we via een
art 60 of via artikel 60 privé. Minder sterkere jongeren laten we via
arbeidszorg starten met de nodige begeleiding. Zo kunnen ze doorgroeien
naar een volwaardige art 60 job of een job. In 2015 werden in totaal 682
jongeren begeleid in een hoofdactiveringstraject van het OTC.
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Om deze aanwervingen, extra steunverlening en de extra werkingen te
financieren kreeg OCMW Gent in 2015 een bijzondere toelage (884.419
Euro) van de federale overheid. Dit als compensatie voor de versterkte
toestroom van jongeren naar het OCMW.
Sinds 1 januari 2015 en tot op vandaag kregen 1014 nieuwe jongeren
steun. Hiervan waren er 739 die een aanvraag leefloon deden en waarvoor
een traject opgestart werd. De andere 275 gebeurden zonder specifieke
vraag naar leefloon maar kwamen er op basis van een andere hulpvraag of
wanneer een minderjarige in een gezin 18 werd.
Van deze 1014 nieuwe jongeren in steun werd voor 709 jongeren de steun
stopgezet door werk. De tijdelijke stopzettingen omwille van een
interimcontracten zijn hierbij meegeteld.
Zoals je dus kan merken doet OCMW Gent heel wat inspanningen om
jongeren, en in het bijzonder laaggeschoolde jongeren, via een
activeringstraject aan een job te helpen. De maatregelen tot schrappen en
beperken van de uitkering hebben voor Gent geleid tot een stijging van het
aantal jongeren in het OCMW. Op 1000 Gentenaars tussen 18 en 19 jaar
waren er eind december vorig jaar bijna 110 die recht hadden op leefloon.
Eind 2012 was dit aantal nog 88. Ik ben dan ook benieuwd of de Vlaamse
en federale maatregelen een trendbreuk zullen teweegbrengen in deze
cijfers.

Woordelijk verslag van het debat
De heer Cedric Verschooten
Geachte voorzitter
Beste Rudy
Zoals u zei, de voorwaarden waaraan voldaan moet worden om te kunnen
genieten van een inschakelingsuitkering, die werden onder de vorige
regering Di Rupo gewijzigd. Jongeren die stoppen met school en na een
jaar nog geen werk hebben gevonden, kunnen een inschakelingspremie
krijgen en die wordt nu beperkt tot 3 jaar in de tijd.
Om jongeren aan te zetten om een diploma of getuigschrift te behalen, is
de uitkering ook gekoppeld aan het behalen van dat getuigschrift of
diploma voor jongeren onder de 21 jaar en aan het volgen van studie of
opleiding voor jongeren boven de 21 jaar. Hoe dan ook is de uitkering
voorbehouden aan jongeren, een doelgroep die eigenlijk alle kansen moet
krijgen op de arbeidsmarkt.
Tegelijkertijd zijn ook de loonlasten op federaal niveau verlaagd voor
laaggeschoolden en lage lonen en werd binnen de Vlaamse regering het
systeem van doelgroepkortingen hervormd waarbij werkgevers die

VRAGENUURTJE - MONDELINGE VRAGEN - 2016

11

BULLETIN VAN MONDELINGE VRAGEN EN ANTWOORDEN
jongeren tewerkstellen binnenkort een korting op de loonlasten kunnen
krijgen, die alternerend studeren en werken idem dito en die korting kan
oplopen tot € 1.150/kwartaal waardoor dat de werkgeversbijdragen tot
quasi nul euro herleid worden.
Het was een vrees dat de overgrote meerderheid, en ik geef toe dat ik die
ook gedeeld heb, dat deze jongeren wegens het wegvallen van de
inschakelingsuitkering bij het OCMW zouden aankloppen wegens het
gebrek aan middelen op het moment dat zij geen werk vonden.
Nu, recent is er gebleken uit cijfers dat het gelukkig niet zo'n vaart loopt.
Er wordt vastgesteld dat in ongeveer 1 op 5 gevallen de jongere, die zijn
uitkering verliest, zich ook effectief tot een OCMW wendt voor
ondersteuning.
Het Gentse OCMW heeft geanticipeerd op die versterkte toestroom. Dat is
ook nodig. We vragen dan ook dat het OCMW pro actief is van dergelijke
jongeren die nood hebben aan begeleiding en ondersteuning.
•Graag had ik vernomen welke maatregelen genomen zijn om dit op te
vangen, welk budget en welke personeelsinzet daarnaast ook geraamd
waren nodig te zijn ?
•Ik had ook graag geweten hoeveel jongeren sinds 1 januari 2015 effectief
bij ons OCMW hebben aangeklopt met de vraag tot een ondersteuning en
hoeveel jongeren daarvan effectief een leefloon hebben gekregen?
•Hoeveel van hen ondertussen al uitgestroomd zijn omdat ze een job
vonden en hoeveel van hen vandaag nog ondersteuning van ons nodig
hebben?

Met dank alvast voor uw antwoord.
De heer voorzitter
Geacht raadslid Verschooten,
Beste Cedric,
Zoals u terecht hebt gezegd. Het OCMW Gent heeft extra personeel
gebudgetteerd en ook ingezet om de werking naar jongeren toe te
versterken. Zo werden er eind 2014/begin 2015 in totaal drie
maatschappelijk werkers aangeworven in de wijkwerking. In september
2015 startte er nog een extra trajectbegeleider in het OTC.
Elke nieuwe jongere krijgt een traject op maat, zoals u weet.
Zo wordt er bijvoorbeeld voor jongeren met een beperkt netwerk ook
gewerkt aan de verbreding van het persoonlijke en professionele netwerk.
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Via Extra time, die in 2015 verdubbeld werd, werd zo ruimte gegeven aan
33 jongeren. Via een beroepsverkennende stage kunnen deze jongeren ook
vaak een job vinden.
Een groot aantal jongeren wordt ook gestimuleerd tot studeren om zo een
diploma te behalen. En zoals u weet ,dat inderdaad het behalen van een
diploma een nog betere garantie geeft op een betere job. Eind 2015 waren
er op een totaal van 1560 jongere leefloon gerechtigden, 774 studenten
leefloon. Wat in de loop van de tijd een serieuze stijging is. Maar een
bewust keuze van ons bestuur.
OCMW Gent stuurt jongeren met een lage scholingsgraad naar het project
Take Off. Een coach begeleidt deze jongeren naar opleiding, gerichte
arbeidsbegeleiding of werk. In 2015 werden 127 trajecten opgestart
waarvan 27 rechtstreeks door OCMW-inbreng.
Binnen de individuele begeleiding van het OTC wordt er onder andere via
‘jobzoeker’ gewerkt aan een groepsgerichte sollicitatietraining. Sterkere
jongeren vinden hierdoor gemakkelijker werk. Anderen helpen we via een
art 60 of via artikel 60 privé. Minder sterkere jongeren laten we via
arbeidszorg starten met de nodige begeleiding. Zo kunnen ze doorgroeien
naar een volwaardige job of eventueel via een tussenpassage art. 60. In
2015 werden in totaal 682 jongeren begeleid in een hoofdactiveringstraject
van het OTC.
Om deze aanwervingen, extra steunverlening en de extra werkingen te
financieren kreeg OCMW Gent in 2015 een bijzondere toelage (884.419
Euro) van de federale overheid. Dit als compensatie voor de versterkende
toestroom van jongeren naar het OCMW.
Sinds 1 januari 2015 en tot op vandaag, het zijn zeer recente cijfers,
kregen 1014 nieuwe jongeren steun. Hiervan waren er 739 die een
aanvraag leefloon deden en waarvoor een traject onmiddellijk werd
opgestart. De andere 275 gebeurden zonder specifieke vraag naar leefloon
maar kwamen er op basis van een andere hulpvraag. Dus ik denk dat het
ook niet onbelangrijk is en ook dikwijls minderjarigen in een gezin. Als die
minderjarige 18 jaar werd of de overgang maakt van 17 naar 18 jaar.
Van deze 1014 nieuwe jongeren in steun werd voor 709 jongeren de steun
stopgezet door werk. Dat is goed. De tijdelijke stopzettingen omwille van
een interimcontracten zijn hierbij meegeteld.
Zoals je dus kan merken doet OCMW Gent heel wat inspanningen om
jongeren, en in het bijzonder laaggeschoolde jongeren, via een
activeringstraject aan een job te helpen. De maatregelen tot schrappen en
beperken van de uitkering hebben voor Gent geleid tot een stijging van het
aantal jongeren in het OCMW. Op 1000 Gentenaars tussen 18 en 19 jaar
waren er eind december vorig jaar bijna 110 die recht hadden op leefloon.
Eind 2012 was dit aantal nog 88. Ik ben dan ook benieuwd of inderdaad de
Vlaamse en federale maatregelen een trendbreuk zullen teweegbrengen in
deze cijfers. Ik hoop het waarschijnlijk samen met u.

VRAGENUURTJE - MONDELINGE VRAGEN - 2016

13

BULLETIN VAN MONDELINGE VRAGEN EN ANTWOORDEN
De heer Cedric Verschooten
Dank u voorzitter. Het is inderdaad zo dat er federaal een aantal
compenserende maatregelen genomen zijn. Ik lag daar in een vorig leven
zelf aan de basis van. Omwille van het feit dat er toch wel een aanzienlijke
doorstroom te verwachten was naar het OCMW. Dus het budget dat naar
het OCMW is gekomen, die 885.000 euro is zeer positief dat die ook
effectief worden aangewend om die jongeren vast te nemen en te
begeleiden naar werk en de resultaten die hier voorliggen zijn
bemoedigende resultaten. Want uiteindelijk, iemand die aan een job kan
geraken is niet enkel een hoger inkomen dat die zich op die manier kan
eigen maken, maar is ook veel meer, is ook leren op de werkvloer, dat is
ook attitudes aanleren en dat is uiteraard ook mee deelnemen en
meedraaien in een maatschappij waarvan we willen dat ze volwaardige
ideeën uitmaken. Dus dank u wel voor uw antwoord.
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