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OCMW Aalst moet het met 12 miljoen euro doen in 2012

OCMW-voorzitter Patrick De Smedt (SP.A) verdedigde op de gemeenteraad de stadstoelage
voor 2012. Deze is nodig om de OCMW-werking te garanderen. Het gaat om een bedrag van
13.764.071 euro. In werkelijkheid zal de stad echter 12.211.639 euro betalen, na verrekening
van delen van de rekenoverschotten 2008, 2009 en 2010, samen goed voor 1.552.432 euro.
De gemeenteraad keurde de stadstoelage goed.
De Aalsterse Gazet had een babbel met Patrick De Smedt(SP.A), met een glaasje rode wijn.
Het culinaire handelsmerk van de schepen.
De Aalsterse Gazet(DAG): Waarvoor dienen allemaal die miljoenen?
Patick De Smedt(PDS): Het voorliggend budget voorziet in hoofdzaak in de verderzetting van
de ocmw werking en – dienstverleningen met ook de opgestarte en geplande werkings- en
investeringsprojecten. De Focus ligt dit jaar op de verdere uitbouw van een degelijk beheer
en exploitatie van de toegenomen dienstverlening. uiteraard op basis van de bestaande
beleidsplannen.
DAG: Is dit een gemakkelijke opdracht?
PDS: Dit is geen gemakkelijke opdracht om dit alles binnen de afgesproken dotaties te
kunnen blijven organiseren, vaststellende dat er zich vorig jaar aan de onthaalbalie van het
ondertussen vernieuwd Sociaal Huis (nu OCMW en CAW samen) maar liefst 25.371
bezoekers hebben aangeboden. Daarnaast is het natuurlijk de bedoeling dat we het vorig
jaar behaalde ESF kwaliteitslabel verder kunnen behouden.
DAG: Voor de lezers, misschien nog kort iets over het Sociaal Huis.
PDS: Het Sociaal Huis heeft sinds september 2011 de nieuwe locatie in de Gasthuisstraat in
gebruik genomen. Hierdoor kan nu in het gebouw Hertshage de reeds lang noodzakelijke
uitbreiding van Niemandsland gerealiseerd worden. Een uibreiding noodzakelijk voor
vrouwen en jongerenopvang. Het gebouw werd hiertoe in erfpacht gegeven zodat na de
verbouwing, die start op 1 maart. We hopen ook vanaf 2013 een besparing te realiseren op
de gebouwgebonden kosten zoals verzekering, verwarming, ….
DAG: Zit Aalst ook met een piek aan leefloners?
PDS: De recent opgemaakte vergelijkingstabellen geven in de verschillende steunvormen de

afgelopen jaren een zekere stagnatie aan. Dit weliswaar op een sinds 2008 hoger niveau.
Inzake leefloon, de meest belangrijke steunvorm is er in 2011 zelfs een daling waar te
nemen, van 1210 naar 1033. Dit is zeker en vast te verantwoorden door het nog opgevoerde
activeringsbeleid o.a. via artikel 60 tewerkstelling.
De “voor wat hoort wat” gedachte waar Antwerpen het nu over heeft, wordt in Aalst daar
waar mogelijk reeds lang toegepast. Het aantal behoeftigen, niet-Belgen, verminderde in
2011 beperkt van 313 naar 304. Het aantal mensen in de Lokale Opvang Initiatieven (LOI)
bleef constant op 80.
DAG: Voelt u de crisis op het O.C.MW.?
PDS: De eerste crisisgolf was zich in onze cijfers goed aan het herstellen. Het is nu echter
opnieuw angstig afwachten in welke mate de huidige crisis het aantal hulpvragen opnieuw de
hoogte zal insturen.
DAG: Kan een log orgaan als het OCMW wel inspelen op de actualiteit?
PDS: Het ocmw actualiseert zijn werking en kijkt vooral naar de toekomst door het creëren
van een betere basis voor de uitvoering van zijn door het beleid omschreven (kern)taken.
Meer kunnen we niet doen.
DAG: Hoe zit het met de woonzorgcentra, de rusthuizen in de volksmond?
PDS: In de woonzorgcentra is er naast de planontwikkeling voor Sint-Job en Baardegem
vandaag vooral het goede nieuws dat het uitzicht op de effectieve bouw van het nieuwe
WZC De Hopperank er nu effectief aankomt. De bouwvergunning werd ondertussen
verleend en de betoelaging komt eraan. De realisatie zal zich ongeveer situeren rond de 13
miljoen euro, nog te verminderen met de circa 60 % betoelaging. Wat de eigen inbreng
uiteindelijk op een goeie 6 miljoen euro zal brengen, reeds rekening houdend met de
aanpassing i.f.v. de bouwindex en de nieuwe energie wetgeving. De nodige kredieten
werden hiertoe nu ook effectief opgenomen in het voorliggend budget.
DAG: Schepen, evolueert het sociaal- en welzijnsbeleid in onze stad?
PDS: Binnen het sociaal- en welzijnsbeleid in onze stad zijn we bezig met de voorbereiding
van project ‘De Kluys’, waarbij in de Kluyskensstraat een aantal belangrijke lokale actoren
een oplossing krijgen voor hun huisvestingsprobleem : sociaal restaurant De Loods, sociale
kruidenier Teledienst-CAW en tweedehands kledij Goede Wil. Daarnaast zal er ook nog
voldoende ruimte zijn voor het sociaal-artistiek project van Steunpunt Welzijn. Hiertoe wordt
250 000 euro voorzien in het stadsbudget. Een eerste toelichting werd reeds gegeven in de
commissie Welzijn. Een project dat zeker en vast een verrijking zal zijn voor onze stad.
We bedanken de schepen en zijn lieve medewerksters. Dat het OCMW een simpel
letterwoord is, door iedereen gekend, is duidelijk een mantel die vele ladingen dekt. In een
moderne stad in expansie als Aalst, een meer dan serieus bedrijf. Dat er een visie is naar de
toekomst, is ons meer dan duidelijk na het gesprek. (mas)

