Wat is de rol van een lokale mandataris of
ambtenaar in de publieke zorg?

Elke lokale mandataris is verkozen door de burgers van de gemeente. Die burgers hebben bepaalde
verwachtingen ten aanzien van de mandatarissen die deel uitmaken van het bestuur. Die
verwachtingen zijn zeer breed, en omvatten onder meer een voldoende divers, kwalitatief,
toegankelijk en betaalbaar zorgaanbod. Een peiling van de VVSG in 2017 bevestigde dat de Vlaamse
burgemeesters en OCMW-voorzitters ‘zorg op maat van elke inwoner die er nood aan heeft’ de
belangrijke maatschappelijke uitdaging van vandaag vinden.
Hoe groter het aandeel van de bevolking dat zorg nodig heeft (bijvoorbeeld gezinnen met jonge
kinderen, ouderen), hoe belangrijker de verwachtingen in die richting. Lokale mandatarissen hebben
een grote verantwoordelijkheid om tegemoet te komen aan die verwachtingen. Ze moeten samen
het zorgaanbod in de gemeente garanderen, en hiermee ook de kwaliteit, toegankelijkheid en
betaalbaarheid ervan.
Het decreet lokaal bestuur, dat zorgt voor de integratie van gemeente en OCMW, en het decreet
lokaal sociaal beleid bevestigen de belangrijke rol van het lokaal beleid. Lokaal beleid vertrekt van de
gedachte dat alle burgers van de gemeente recht hebben op een menswaardig leven, met aandacht
voor hun grondrechten. De lokale mandatarissen zijn samen verantwoordelijk voor de realisatie
hiervan.
Verder is het recht op maatschappelijke dienstverlening en het recht op een menswaardig leven
ingeschreven in de OCMW-wetgeving (art. 1 organieke OCMW-wet). Het is de opdracht van elk lokaal
bestuur om dit te realiseren. Dit kan via het publieke zorgaanbod. Kwalitatieve, toegankelijke en
betaalbare zorg is een belangrijke vorm van maatschappelijke dienstverlening, en levert een
onmiskenbare bijdrage aan het menswaardig leven. Elke lokale mandataris, elk lid van het
management (secretaris en diensthoofden), en elke zorgverlener op het terrein heeft hierin een
eigen rol en verantwoordelijkheid. Goed samenwerken is noodzakelijk om via publieke zorg lokaal
het menswaardig leven van de burgers van de gemeente te realiseren.

