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De Waalse en Brusselse verenigingen van steden en gemeenten en de Vereniging van
Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) doen een oproep aan de komende federale regering
om de armoede in het land met meer ambitie te bestrijden. De OCMW’s in de drie gewesten
bieden zelf hun medewerking en terreinervaring aan, maar vragen hiervoor meer
ondersteuning van de federale overheid.
In het jaar van het Belgisch voorzitterschap van de Europese Unie en het Europees jaar van
de strijd tegen armoede en sociale uitsluiting staan alle armoede-indicatoren in ons land op
rood :
meer dan 15% van alle inwoners in ons land leeft onder de Europese armoedegrens,
bijna 360.000 mensen kunnen hun krediet niet tijdig afbetalen,
meer dan 80.000 gezinnen hebben een collectieve schuldenregeling,
het aantal leefloners steeg afgelopen jaar met meer dan 9 % tot meer dan 90.000,
meer en meer asielzoekers worden zonder enige vorm van opvang of begeleiding naar de
OCMW’s doorgestuurd of komen op straat terecht,
van de naar schatting 30.000 vreemdelingen zonder papieren die geregulariseerd worden
zal wellicht een flink deel een beroep doen op het OCMW,
meer dan 18.000 gezinnen werden vorig jaar met uithuiszetting bedreigd,
meer mensen komen voor allerlei vormen van steun bij het OCMW aankloppen,
het klassieke OCMW-cliënteel verandert : niet langer enkel de generatiearmen, maar meer
mensen van allochtone afkomst, meer mensen met psychische problemen en meer
mensen met een modaal inkomen maar met een zware schuldenlast komen bij het OCMW
langs.
De OCMW’s doen reeds heel wat inspanningen om de stijgende armoede het hoofd te bieden,
maar enkel een gezamenlijke aanpak van alle overheden in dit land kan deze uitdaging
aangaan. Van de federale overheid verwachten de OCMW’s :
een verhoging van de laagste inkomens tot de Europese armoedegrens,
meer jobs voor mensen met minder kansen op de arbeidsmarkt,
een toegankelijke en betaalbare gezondheidszorg,
goede opvang van asielzoekers en integreren van vreemdelingen in onze samenleving,
goede en betaalbare huisvesting en energievoorzieningen,
een kwaliteitsvolle en betaalbare ouderenzorg.
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Om dit beleid te realiseren is de medewerking van de OCMW’s onontbeerlijk. Het federaal
memorandum van de OCMW’s bevat hiervoor concrete voorstellen. Maar dan moeten de
OCMW’s ook beter vergoed worden om deze opdrachten uit te voeren. Met 90 % terugbetaling
van de leeflonen in plaats van de huidige 50 % en een hogere en realistische vergoeding van
de personeelsomkadering kunnen de OCMW’s alvast inzetten op meer begeleiding en
maatwerk ten voordele van hun cliënten. Ook moeten de OCMW’s via hun verenigingen beter
bij het beleid betrokken worden. Want zij zijn de enigen die de lokale polsslag voelen en de
effecten van het beleid kunnen inschatten. Een verstandige federale overheid laat deze
expertise niet liggen.
Meer info over het federale memorandum op: www.vvsg.be
VVSG-perszaken: Jan Van Alsenoy, 0498 1234 64
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