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BEGROTING 2016 – ALGMENE BELEIDSVERKLARING
Beste raadsleden,
Alvorens de gedetailleerde inhoud van het budget 2016 en het driejarig plan te
verduidelijken, wens ik de leden van de meerderheid van de Raad te bedanken voor
hun steun, alsook de administratie van het OCMW, en meer bepaald Dhr. Leonora
en Mevr. Leherte, die al het mogelijke hebben gedaan om een project voor te stellen
dat rekening houdt met de budgettaire moeilijkheden die eigen zijn aan het project.
Dankzij de goede wil van het geheel van deze tussenpersonen, ben ik fier jullie
vandaag een budget in evenwicht te mogen voorstellen dat aan ons OCMW zal
toelaten om, meer dan ooit, het sociaal werk te bewerkstelligen en gelijktijdig de
stabiliteit van onze instelling te garanderen.
Het budget dat ik vandaag voorstel houdt rekening met een gemeentelijke bijdrage
van 10.257.375,18 €, ofwel een verhoging van 2,26 % in vergelijking met het initieel
budget 2015.
Het werkingsbudget, dat een lineaire indexatie kent van 1,26%, behoeft geen
specifieke opmerkingen.
Betreffende het personeel daarentegen, zou ik willen aandringen op onderstaande
punten, die de wil van de meerderheid kenbaar maken om de inspanningen in
sociale begeleiding verder te zetten.
Allereerst de politiek betreffende de tewerkstelling in toepassing van artikel 60, 7$.
Zoals u weet kunnen we, ten gevolge van de beslissingen van het Gewest in de loop
van 2015, vandaag enkel werken met een gesloten enveloppe met maar 148
gesubsidieerde betrekkingen.
Niettemin willen we de ambitie van de meerderheid aan het Gewest tonen inzake
tewerkstelling en, wanneer de regionale budgetten zouden verhogen, voorziet het
budget de mogelijkheid om 180 betrekkingen aan te bieden in 2016.
Vervolgens, zal de sociale dienst in 2016 drie nieuwe betrekkingen inschrijven, die
aan de concrete noden, die op de werkvloer werden vastgesteld, zullen
beantwoorden.
Eerst zal een sociaal assistent voor de socio-culturele dienst de groep vervolledigen
om steun te bieden aan de projecten die reeds in werking zijn – verhoging van de
steun aan de families in het kader van buitenschoolse activiteiten, deelname aan
projecten van socio-culturele activiteiten zoals in het kader van de samenwerking met

het Nationaal Theater of het Cultureel Centrum van Jette – maar ook om onze
politiek over het maatschappelijk welzijn extra te ontwikkelen via cultuur.
Twee andere betrekkingen zullen gecreëerd worden om de dienst Schuldbemiddeling te versterken. Elke dag stellen we de noodzaak vast om preventief te
werken tegenover de spiraal van een te hoge schuldenlast.
In dit opzicht, zal onze Energiecel versterkt worden om de begeleiding te
benadrukken voor energie-uitgaven, die vaak een zwaar deel uitmaken van het
gezinsbudget. Dankzij informatiesessies, maar ook met de organisatie van een
sociale begeleiding door de energieleveranciers, hebben we tot doel de kwetsbare
mensen nog meer te steunen in dit domein.
In hetzelfde opzicht, zal de Cel Schuldbemiddeling een supplementaire medewerker
ontvangen, om zo de begeleidingscapaciteit te benadrukken, hoofdzakelijk door het
intern hervormen van de opvolging van de procedures van de collectieve
schuldenregeling. Deze werden tot op heden behandeld in onderaanneming door
het Heilsleger, zonder succes moeten we vaststellen.
Steeds onder de post personeel, zullen we gebruik maken van de herstructurering
van onze dienst Plaatsingen, om de middelen vrij te maken voor het aanwerven van
een voltijdse betrekking voor de hulp aan de bewoners van ons rusthuis.
We voorzien trouwens de uitbreiding van het uurrooster van het onthaal van de
Home, via aanwerving van studenten, om alle dagen een aanwezigheid te kunnen
garanderen, weekend inbegrepen, tot 20u, wat tot nu toe nog niet het geval is.
Tenslotte, ben ik blij u te mogen aankondigen dat we het jaar 2016 zullen starten met
een nieuw organigram dat onze administratie zal toelaten om performanter te
werken. Deze nieuwe organisatie zal globaal geen supplementaire uitgaven met zich
meebrengen.
Voor sociale prestaties, behoudt het budget 2016 hetzelfde niveau van hulp dan in
het voorbije jaar, met een kleine verhoging op basis van het reële gebruik van
kredieten, voornamelijk voor het toegekende bedrag voor leeflonen.
Ik bemerk
overigens dat er een voldoende reserve wordt voorzien om te anticiperen op een
eventuele impact van de komst van een groot aantal asielaanvragers op het Belgisch
grondgebied. We zullen zien of deze mensen, volgend op de regularisatieprocedures, naar het OCMW zullen komen of niet.
Betreffen de socio-professionele integratie, ter voortzetting van vorig jaar,
behouden we onze hulp aan opleidingsprojecten voor onze gebruikers (taal- en
alfabetiseringscursussen, opleiding voor knelberoepen) alsook, zoals hoger
vermeld, de tewerkstelling in toepassing van artikel 60, 7$.
Ten slotte wens ik ook twee innoverende projecten benadrukken, zelfs indien hun
budgettaire impact klein is. Het eerste project betreft de vereenvoudiging van het
administratief taalgebruik in de brieven die worden verzonden naar onze
gebruikers. Vaak stellen we vast dat de complexheid van de juridisch
administratieve taal onze gebruikers ontmoedigt en dat deze hierdoor hun brief

niet volledig lezen. In samenwerking met onze sociale dienst wensen we een
opleidingsprogramma te voorzien met als doel het optimaliseren van onze
communicatie zonder de wettelijke voorschriften teniet te doen.
Een ander innoverend punt : een bedrag van 5.000 € zal toegekend worden aan een
projectoproep ter bestemming van een Jets netwerksverbond dat actief is op het
gebied van sociale hulp. Het doel is het steunen van de deelnemers op de
werkvloer en de samenwerking te benadrukken met onze instelling ter stimulering
van het organisatieweefsel. In de loop van volgend jaar komen we terug op deze
projectoproep.
Vervolgens verklaar ik de investeringen. Het dossier over de uitbreiding en
renovatie van ons rusthuis, dat net gestart is -we hebben de eerste steenlegging
vorige week gevierd-, zal worden gevolgd in 2016 door een nieuw belangrijk
project. Belangrijk zowel voor onze gebruikers als voor ons personeel, zal de
nieuwe werf starten voor het verbouwen van het onthaal en de bijhorende burelen.
Dit is noodzakelijk geworden gezien de verhoging van het aantal personen die ons
Centrum benadert. Een bedrag van 560.000 € werd in het uitzonderlijk budget
ingeschreven, naast andere noodzakelijke posten die nodig zijn voor een goede
werking van ons gebouw.
Zoals u kan zien, zal het OCMW van Jette gedurende 2016 zijn sociale hulp blijven
aanbieden aan de bevolking zoals deze het nodig heeft, en ondertussen nieuwe
projecten zal ontwikkelen die zowel ambitieus als noodzakelijk zijn.
Ik verblijf ter uwer beschikking om te antwoorden op uw vragen.
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