BEGROTING 2015 – ALGEMENE BELEIDSVERKLARING
Beste Raadsleden,
Alvorens het budget 2015 in detail te overlopen wens ik eerst en vooral onze eigen
administratie te danken. Maar tevens mijn dank aan de gemeentelijke diensten voor
de uitstekende samenwerking en uiteraard ook de leden van de meerderheid.
Dankzij de goede wil en inzet van allen, ben ik trots om u vandaag een begroting
voor te leggen die zowel ambitieus maar ook zeer evenwichtig is. Deze begroting
concretiseert een reeks doelstellingen zoals die vorig jaar geformuleerd werden:
openbare dienstverlening, klantvriendelijkheid en een goed draaiende instelling.
Wat de investeringen betreft, kan men vaststellen dat de renovatie van het rusthuis
eindelijk kan aangevat worden en dat we bijkomend blijven investeren in een betere
werkomgeving voor al onze medewerkers.
De voorgestelde begroting houdt rekening met een gemeentelijke tussenkomst van
10.030.355 €, dit is een verhoging van 5,85 % tegenover het initiële budget van
2014. Maar het bedrag van de tussenkomst ligt 397.474,25 € lager dan voorzien in
de meerjarenplan 2013-2015.
Laat ons beginnen met het werkingsbudget wat men moet lezen mét de inbreng van
een nieuwe opbrengst ten belopen van 200.000 €, afkomstig van de federale
overheid die beslist heeft om z’n bijdrage in het leefloon te verhogen tot 65%. Deze
maatregel werd getroffen om de vermoedelijke stijging van de aanvragen voor de
komende maanden zo goed mogelijk op te vangen.
Of er zich effectief een verhoging van de aanvragen zal voordoen moeten we
afwachten maar desalniettemin hebben we een veiligheidsmarge voorzien voor het
jaar 2015, door het zelfde bedrag in te schrijven als vorig jaar ondanks de
statistieken een lichte daling tonen van de sociale hulp in 2014.
De meerinkomst van 200.000,- € zal ook deels aangewend worden voor de
personeelskosten, met het oog op een nog betere en uitgebreidere dienstverlening
naar de mensen toe.
De sociale dienst gaan we in 2015 versterken :
-

In de eerstelijnshulp wordt
een bijkomende maatschappelijk werker
aangeworven om het hoofd te kunnen bieden aan een verhoging van de
aanvragen, maar ook om zwangerschaps- en ziekteverloven te kunnen
opvangen.

-

Een aanwerving is ook voorzien in de dienst schuldbemiddeling om nog meer
het accent te kunnen leggen op preventie. Ik ben er volop van overtuigd dat
heel wat problemen kunnen vermeden worden indien ze zo snel mogelijk
aangepakt worden. Vandaar mijn expliciete vraag om meer en regelmatiger
infosessies en vormingen te geven qua budgetbeheer.

-

En verder is er de aanwerving voorzien van iemand die voltijds zal ingezet
worden voor de
huisvestingsproblematiek. Deze persoon zal Jettenaars
begeleiden in hun zoektocht naar degelijke huisvesting maar zal zich ook
ontfermen over het verbeteren van de huidige woonsituatie ( contact met de
huiseigenaar, energiezuinig, hygiëne, contact met gespecialiseerde
verenigingen, …)

Merk ook op dat de maatschappelijke werkster van het “open sociaal huis” ( wiens
taak het is de mensen te onthalen en wegwijs te maken, algemene vragen te
beantwoorden, hen naar de meest aangewezen diensten door te verwijzen en
dergelijke) voltijds zal tewerk gesteld worden ipv de huidige deeltijdse invulling.
In de ondersteunende diensten zal er een deeltijdse aanwerving zijn ( niveau C)
specifiek voor de input te verzekeren in de systemen Gesdos, Mediprima en voor de
interne controle bij de procedures voor facturatie.
Bijkomend zal een voltijds transversale medewerker, niveau B, de diensten van de
directie komen ondersteunen vanaf september.
En tenslotte zal er een deeltijdse kiné worden aangeworven voor het rust-en
verzorgingstehuis.
Ik ben nog steeds bij de werkingskosten en hier moeten we ook een interne audit
melden van onze financiële procedures en de verdere samenwerking met het ITteam van het CIBG en dit in samenwerking met de gemeente.
Wat de sociale uitkeringen betreft, behouden we in de begroting 2015 het zelfde
bedrag waardoor we een zeker marge voorzien om eventuele verhogingen qua
aanvragen te kunnen opvangen. Waar de onkosten verbonden met
gezondheidszorgen een lichte daling vertonen, op basis van de reële kosten,
verhogen we de tussenkomsten voor gerichte hulp in het bijzonder steun voor
energiekosten.
Volledig in de lijn van vorig jaar zetten we in op vormingen voor onze gebruikers :
taalcursussen, alfabetiseringscursussen, opleidingen voor knelpuntberoepen en
tewerkstelling via het systeem van artikel 60 §7. De verhoging van de tussenkomst
vanwege het OCMW voor de schoolse, buitenschoolse en culturele uitgaven voor
achtergestelde gezinnen blijft in het jaar 20115 behouden. Wat dit onderdeel betreft
zal het publiek beter geïnformeerd worden dankzij onze nieuwe brochure.
Ten laatste, en dit wil ik benadrukken, werd een bedrag van 60.000,- € voor het
project van de sociale kruidenier ingeschreven.. Een project dat reeds grotendeels is
uitgetekend dankzij het geleverde werk van een medewerker die we konden
aanwerven via een subsidie van 50.000,- € van het FOD sociale integratie.
Om te eindigen komen we aan het investeringsbudget, waar het leeuwendeel gewijd
is aan de renovatie van het OCMW rust-en verzorgingstehuis. Na de lange
lijdensweg van administratieve procedures, opgelegd door de subsidiërende
overheid, mag ik u meedelen dat de oproep van de openbare aanbesteding werd
gepubliceerd op 29 september 2014.

We hebben goede hoop dat we begin 2015 kunnen overgaan tot de effectieve
aanbesteding.
Naast dit dossier voorzien we ook ingrepen ter verbetering van de
werkomstandigheden van onze medewerkers waaronder de herinrichting van de
onthaalruimte, inrichting van nieuwe kantoren, installatie van airco, een beveiligde
fietsparking en douches voor het personeel die met de fiets naar het werk komen.
Zoals u merkt, zal dankzij deze begroting, de bevolking van Jette de sociale
dienstverlening krijgen waar ze recht op hebben en we blijven nieuwe projecten op
het getouw zetten. Ik ben graag bereid te antwoorden op uw eventuele vragen.
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