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Brussel, 13 april 2015

Geachte heer Minister,

Betreft: vermindering middelen sociale activering

Wij zijn zo vrij u aan te schrijven over de middelen die de OCMW’s van de federale overheid
krijgen uit het Fonds Sociale Activering. Ze gebruiken deze middelen om cliënten te laten
participeren op sociaal, sportief of cultureel vlak, ook in de strijd tegen kinderamoede.
Het is met bijzondere verontwaardiging dat wij nu kennis nemen van het feit dat deze
middelen in 2015 effectief met 20 % verminderd worden. Deze besparing zal immers tot
resultaat hebben dat OCMW’s tegen hun cliënten, waaronder tal van kinderen, moeten
zeggen dat zij niet langer kunnen deelnemen aan bepaalde activiteiten, dat er geen geld
meer is voor lidgeld voor de sportclub, dat er geen geld is om warme maaltijden op school te
betalen enzovoort. Eerder bleek al dat deze OCMW-tussenkomsten immers enkel mogelijk
zijn dankzij de federale subsidie.
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Dit is een zeer kwalijke evolutie. We hebben alle begrip voor besparingen, die zijn nodig op
alle overheidsniveaus en ook de lokale besturen staan financieel sterk onder druk. Omdat
het echter gaat om een maatregel die de meest kwetsbaren in onze samenleving de
broodnodige ondersteuning biedt, betreuren wij ten zeerste dat de besparing van 20% die de
federale overheid zichzelf oplegt, lineair wordt doorgetrokken tot deze maatregel. Het gaat
hier immers niet om luxe-uitgaven maar om noodzakelijke investeringen in het basiswelzijn
van volwassenen en kinderen.
Het feit dat niet alle OCMW’s de middelen de voorbije jaren hebben opgebruikt, kan ook niet
als argument gebruikt worden om te besparen. Zoals u wellicht weet, was er quasi ieder jaar
onzekerheid over het verdere bestaan van deze subsidie en werd deze vaak pas definitief
toegezegd wanneer het jaar al gevorderd was -soms pas in de zomermaanden- met alle
gevolgen vandien.
Sta ons toe ook te zeggen dat de ambigue houding van de federale regering ons tegen de
borst stuit. Op Europees vlak wil de Belgische overheid een voortrekkersrol blijven spelen op
vlak van kinderarmoedebestrijding, nationaal roept ze een paar weken geleden met veel
media-aandacht de burgemeesters in dit land op een Verklaring tegen Kinderarmoede te
ondertekenen en vandaag ontneemt ze de lokale besturen 20 % van de middelen die nodig
zijn om de strijd tegen kinderarmoede effectief te voeren op het terrein.
Dit is geen behoorlijk bestuur. De OCMW’s uit dit land vragen u dan ook met aandrang en in
het belang van hun cliënten deze beslissing te herzien en niet te besparen op de
participatiemogelijkheden van de meest kwetsbaren in onze samenleving.
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