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Mantelzorgpremie
als waardering voor
belangeloze inzet
Zondag 9 november 2014
vanaf 14 uur
Dag van de Mantelzorg
Zaal De Plage
Woonzorgcentrum De Populier

Mantelzorgers leveren een formidabele bijdrage aan een warme
en solidaire samenleving. Zij maken het mogelijk dat zorgbehoevenden zo lang mogelijk thuis
kunnen verblijven en verdienen
onze waardering. Sinds januari
2014 kunnen mantelzorgers uit
Geraardsbergen een maandelijkse premie van € 25 krijgen.
Lees meer op pagina 5.

Nieuw elan voor OCMW-werking
“Onze toekomstvisie werpt de eerste vruchten af”, zeggen David
Larmuseau, OCMW-voorzitter, schepen van Sociale zaken en Welzijn en Karla Bronselaer, OCMW-raadslid, “en dit tegen de achtergrond van financieel moeilijkere tijden.” De grootste aandacht
gaat naar de strijd tegen de kinderarmoede, de aanpak van de
vergrijzing en de activering van OCMW-cliënten. Deze en nog heel
wat andere initiatieven zorgen ervoor dat Geraardsbergen een nog
socialere, een gezondere en een gezinsvriendelijkere stad wordt.
“Ondanks de financiële beperkingen
bevat het Meerjarenplan 2014-19 alle
troeven om de werking van het OCMW
een nieuw elan te geven”, zegt de
OCMW-voorzitter David Larmuseau.
Strijd tegen kinderarmoede
Voorop staat de strijd tegen de kinderarmoede die in het stadscentrum 40 %
bedraagt. Een samenhangend geheel
van acties zal ertoe leiden dat alle kleuters gelijk aan de start komen wanneer
ze naar de eerste kleuterklas gaan.
De eerste concrete initiatieven zijn de
geboorteondersteuning voor elke pasgeborene. In het bijzonder voor de gezinnen die het moeilijk hebben voorziet
het OCMW extra gezinsbegeleiding, er
is een uitgebreide samenwerking met
het Centrum Algemeen Welzijn (CAW)
ter ondersteuning van kansarmen, er is
proactieve woonbegeleiding en er worden verbeteringswerken uitgevoerd aan
het kinderdagverblijf. Tegen het najaar
van 2014 wordt een ‘Spel-o-theek’ voor
alle jongeren tussen 0 en 12 jaar en
‘Huis van het Kind’ geopend.
Aanpak van de vergrijzing
In de strijd tegen de vergrijzing behoudt het OCMW zijn zorgaanbod.
Begin september startten de werken
aan het Woonzorgcentrum Denderoord zodat het voldoet aan de normen
en we de huidige capaciteit te kunnen
behouden. Noodzakelijke brandveiligheidswerken binnen De Populier en
Denderoord worden uitgevoerd. Een
nieuw oproepsysteem binnen de Maretak werd geïnstalleerd.
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Verder werd op de site van de voormalige Rijkswachtkazerne in samenwerking met de Sociale Huisvestingsmaatschappij Vlaamse Ardennen het terrein
aangekocht voor de toekomstige bouw
van nieuwe serviceflats. De mantelzorgpremie werd ingevoerd vanaf 1 januari
2014.
Activering van
OCMW-cliënten
De derde krachtlijn van de nieuwe
werking is de aandacht voor de activering van OCMW-cliënten. Zo zet
het OCMW mee zijn schouders onder
het project Concordia 2020 dat meer
tewerkstelling wil creëren in de stad.
Het OCMW startte met een voortraject
met doorgroeiwerk, vrijwilligerswerk,
inschakelingsactiviteit voor de leefloners die binnen de zes maanden kunnen doorgroeien naar een betaalde job
met ondersteuning (artikel 60§7). Zij

krijgen een motivatiepremie. En vanaf
het najaar staat een nieuwe ploeg van
leefloners in voor het netjes houden
van de deelgemeenten o.l.v. een werkvloerbegeleider die afgelopen maand is
aangeworven.
Intensieve samenwerking
tussen stad en OCMW
Last but not least leiden de samensmelting van alle ondersteunende diensten
als ICT, personeel, financiën en technische dienst van de stad en het OCMW
en de eenheid van leiding tot een meer
efficiënt bestuur. Voor het OCMW is
nog meer dan voorheen een sleutelrol
weggelegd in het sociale beleid van de
stad.
Als schepen van Sociale zaken en
Welzijn kan OCMW-voorzitter David
Larmuseau de lijn doortrekken naar de
stad. Doorheen verschillende acties en
activiteiten willen we Geraardsbergen
duidelijk profileren als gezinsvriendelijke en gezonde gemeente.
De komende maanden en jaren liggen
heel wat uitdagingen in het verschiet.
Met alle middelen die we ter beschikking hebben, willen we op alle uitdagingen een passend antwoord bieden.

Mantelzorgers krijgen premie van € 25 per maand
Al meer dan 400 goedgekeurde aanvragen

OCMW-voorzitter en schepen van Sociale zaken en Welzijn David Larmuseau is al 10 jaar voorvechter van de toekenning van een volwaardige mantelzorgpremie. “Ik ben blij dat we die verkiezingsbelofte hebben waargemaakt”, zegt Larmuseau.
“Want die maatregel beantwoordt aan
een grote nood. Wegens de toenemende
vergrijzing en de ontoereikende capaciteit van onze zorginstellingen hebben we
geen andere keuze dan ouderen langer
binnen hun vertrouwde omgeving te
laten wonen. Dat is trouwens ook hun
uitdrukkelijke wens. De mantelzorgpremie is een instrument om dat mogelijk
te maken én het is een waardering naar
de mantelzorgers.”
Iedereen die zich onbezoldigd op een
intensieve manier inzet, zodat een zorg-

behoevende zo lang mogelijk binnen
zijn vertrouwde omgeving kan blijven
wonen, komt in aanmerking voor de
premie. Deze bedraagt € 25 per maand.
“Dit is een waarderingsvergoeding voor
hun inzet”, benadrukt de voorzitter. “En
de mantelzorgers kunnen dat bedrag vrij
besteden.”
Wel kan maar één premie per zorgsituatie en per mantelzorger worden
toegekend en is elke vorm van cumulatie
uitgesloten. De aanvrager moet minstens
18 jaar zijn en in Geraardsbergen wo-

nen, maar een familiale band tussen de
zorgbehoevende en de mantelzorger is
niet vereist. Essentieel is het regelmatig
geven van niet-professionele basis aanvullende zorg vanuit een affectieve of
sociale relatie met de zorgbehoevende.
De maatregel trad in voege op 1 januari
2014. De premie wordt zesmaandelijks
rechtstreeks op het rekeningnummer
van de mantelzorger gestort. Eind augustus waren al meer dan 400 aanvragen
voor het eerste semester goedgekeurd.

De babbelbox van JONGCD&V
In een reeks interviews legt jongerenvoorzitter Jenz Cools onze mandatarissen een aantal vragen
voor. Veerle Mertens, schepen van Communicatie en ICT, is de volgende in de rij...

- Politiek is een harde stiel, ben jij het
eens met die stelling?
“Als je een beleid uitstippelt voor mensen
en groepen van mensen kunnen er al eens
tegenstrijdige belangen opduiken. Dat is
niet altijd eenvoudig en als politici moeten
we uiteraard kritiek en tegenstand kunnen
verdragen. Dat houdt ons scherp en alert.
Maar het is onze taak om die tegenstellingen te overstijgen en verschillende
meningen met elkaar te verzoenen. Dus
ja, politiek is complex en intensief en het
vergt je constante aandacht. Maar hoewel

het hard kan zijn, doe ik heel graag aan
politiek omdat we concrete zaken kunnen
realiseren in onze stad en deelgemeenten.
Luisteren naar de inwoners, onderhandelen, oplossingen zoeken en mensen
helpen, daar draait het om. En dat geeft
enorm veel voldoening.”
- JONGCD&V lanceerde tijdens de verkiezingen de term ‘Geraardsbergen 3.0’.
ICT en communicatie zijn jouw bevoegdheden, waar zie jij nog groeimogelijkheden voor onze stad?

“We hebben deze legislatuur al hard
gewerkt om Geraardsbergen op deze
3.0-weg te zetten, want dit bestuur wil de
digitale trein niet missen en de dienstverlening moderniseren. De basisinfrastructuur en het netwerk van Stad en
OCMW werd aangepast en de beveiliging
opgedreven, zodat we klaar zijn voor de
toekomst. Er werd een centraal e-mailsysteem ingevoerd en de gebouwen werden
al voor een groot deel voorzien van Wifi.
Vervolg op pagina 8
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Vervolg interview met schepen Veerle Mertens
Draadloos werken en vergaderen is
hierdoor mogelijk en ook bezoekers
kunnen Wifi-codes krijgen. Momenteel
bereiden we ons voor om de dienstverlening nog klantvriendelijker te maken
en efficiënter te laten verlopen, met
meer digitale mogelijkheden.”
- Hoe zie je dat concreet?
“Er komt een nieuwe website met meer
digitale mogelijkheden voor de inwoners. We starten ook met een informatiseringssysteem CRM, waarmee we de

gegevens van inwoners in de toekomst
beter op elkaar kunnen afstemmen en
onder andere adressenbeheer, postregistratie en klachten en meldingen
kunnen digitaliseren. We zorgen voor
een uitbreiding van de publieke Wifi in
het stadscentrum en op een paar andere
locaties. Ook sociale media worden nu
volop ingezet bij de communicatie, en
het crisiscommunicatieplan werd aangevuld met nieuwe media. Dankzij deze
en nog andere projecten evolueren we
naar een moderne stad.”

- Publieke Wifi op een aantal locaties:
werd hierbij ook aan de jeugd gedacht?
Kan je al een tipje van de draadloze
sluier oplichten?
“Alle details kan ik nog niet geven,
maar ja, we denken hier zeker ook aan
de jeugd met locaties zoals De Spiraal
en het nieuwe skaterrein. De wifi die
we nu al voorzien in de studeerruimte
tijdens de blok van de studenten, is een
succes gebleken en is een stimulans om
die jeugdige weg verder in te slaan.”

Tijdens de kerstvakantie en de paasvakantie bood het stadsbestuur gratis studeerruimte aan in de
parketzaal van De Spiraal. Een succes dat eind dit jaar een vervolg krijgt.
Niet alle jongeren hebben de kans om
een geschikte ruimte te vinden om te
studeren. Of sommige jongeren leren
gewoon beter in een gemeenschappelijke ruimte, maar moeten daarom
de blokperiode doorbrengen in de stad
waar ze studeren. Daarom bood het
stadsbestuur gratis studeerruimte aan in
de parketzaal van De Spiraal tijdens de
kerst- en paasvakantie.

“We willen onze Geraardsbergse studenten ondersteunen zodat ze optimale
kansen hebben om af te studeren”, zegt schepen van onderwijs Fernand
Van Trimpont.

Dit initiatief dat door de studenten fel
gesmaakt wordt, krijgt alvast tijdens de
volgende kerstvakantie een vervolg.

WAT MAAKT U
GOED GEZIND IN
ONZE GEMEENTE?

#goedgezind

Heeft u een opmerking over het
gemeentebeleid of de CD&V-werking in
onze gemeente? Of heeft u een suggestie
voor wat beter kan? Aarzel niet en ga de
conversatie aan!

Uw lokale contactpersoon
Rudy Frederic
(geraardsbergen.cdenv@gmail.com)
www.geraardsbergen.cdenv.be

Uw nationale contactpersoon
Doe mee met CD&V
Sam van CD&V (sam@cdenv.be)
Lid worden van CD&V is heel
Wetstraat 89
eenvoudig:
1040 Brussel
www.cdenv.be/doe-mee/lid-worden
www.cdenv.be
Volg ons op facebook: www.facebook.com/cdenv
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Gratis studeerruimte in Spiraal
gesmaakt door studenten

