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MAATSCHAPPELIJK KWETSBARE GROEPEN MENGEN ZICH IN HET
LOKALE VERKIEZINGSDEBAT

STEM VAN MAATSCHAPPELIJK KWETSBARE MENSEN
In verkiezingscampagnes verdwijnen sociale thema’s makkelijk naar de achtergrond. De thema’s
waar mensen in moeilijkheden echt van wakker liggen, zijn soms ver te zoeken in de
verkiezingsprogramma’s.
De campagne ‘IEDERS STEM TELT’ doet daar iets aan en geeft mensen in maatschappelijk kwetsbare
posities een megafoon. Doelgroepen van Samenlevingsopbouw en partnerorganisaties mengen zich
de komende maanden actief in het verkiezingsdebat. Zij schuiven beleidsprioriteiten naar voor die
ze op de politieke agenda willen van de komende legislatuur. Vooral lokale besturen hebben sleutels
in handen voor verbeteringen in het dagelijkse leven van mensen en gezinnen die kampen met
achterstelling en uitsluiting.
PRIORITEITENNOTA VOOR ROESELARE: IN DIALOOG MET BELEIDSMAKERS
In Roeselare werden in 13 organisaties gesprekken met maatschappelijk kwetsbare mensen
gevoerd. In totaal luisterden we naar 145 mensen. Elk van hen heeft zijn/haar mening gegeven over
wat nodig is om menswaardig te leven en hoe lokale besturen hier kunnen aan bijdragen. De
resultaten hiervan zijn verzameld, gewikt, gewogen en gebundeld in een prioriteitennota op maat
van Roeselare. We bezorgen deze nota aan alle partijen, bewegingen en andere geïnteresseerden.
Aan elke lokale politieke partij om te bepalen hoe onze beleidsaanbevelingen over sociale thema’s
in concrete engagementen vorm kunnen krijgen.
Ook na de verkiezingen en bij de opmaak van de beleidsplannen zijn we bereid om verder in dialoog
te gaan.
DE ONDERTEKENAARS VAN DE PRIORITETENNOTA
Alle organisaties die de nota onderschrijven werken met mensen in kwetsbare posities in de
samenleving.
Mensen die zich in onze samenleving om financiële, sociale, psychische en lichamelijke redenen in
een kwetsbare positie bevinden. Het betreft een diverse groep van mensen: denk bijvoorbeeld –
maar niet uitsluitend- aan mensen in armoede, meervoudig achtergestelde mensen, kortgeschoolde
langdurig werklozen, leefloontrekkers, eenoudergezinnen met laag inkomen, personen met een
migratieachtegrond, langdurig zieken, mensen met een psychische kwetsbaarheid,…

Meer info over de lokale en bovenlokale campagne ‘Ieders Stem Telt’ op
www.samenlevingsopbouwwvl.be
www.iedersstemtelt.be

Ieders stem telt 2018 | Memorandum lokale verkiezingen

5|32

Ieders stem telt 2018 | Memorandum lokale verkiezingen

6|32

1. DE STRIJD TEGEN ARMOEDE BLIJFT EEN BELEIDSPRIORITEIT
Mee mogen praten, dat doet deugd!
Roeselare zette de voorbij jaren sterk in op het bestrijden van armoede. Helaas is de strijd nog niet
gestreden…
We vragen opnieuw een stevig luik armoedebestrijding in de meerjarenplanning, met concrete en
becijferde voorstellen waarvoor een strak tijdspad wordt uitgetekend. We benadrukken hierbij het
belang van het voeren van een horizontaal armoedebeleid over alle beleidsdomeinen heen.
Het overleg tussen maatschappelijk kwetsbare groepen, armoedeverenigingen en diensten is zeker
toegenomen. Elk Telt is een goed initiatief. Wat betreft participatie en inspraak van mensen in
(gekleurde) armoede zelf liggen er nog heel wat kansen. We willen benadrukken dat inspraak
belangrijk blijft. Rechtstreeks in dialoog gaan met mensen in armoede, bepaalde beleidskeuzes
vooraf bespreken en aftoetsen bij kansengroepen is een meerwaarde voor het armoedebeleid en
mag in de toekomst nog meer aandacht krijgen.

Mogen meepraten doet deugd.
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2. VOLDOENDE INKOMEN VOOR EEN MENSWAARDIG BESTAAN
Ik ben de voorbije jaren zelfstandig geweest. Andere mensen krijgen extra steun maar
doordat ik zelfstandig was kom ik voor veel dingen niet in aanmerking.

ONZE BEZORGDHEID
Voldoende inkomen voor een menswaardig bestaan is een belangrijke pijler in het aanpakken van
armoede. De meeste vervangingsinkomens – zowel in de sociale zekerheid (bv.
werkloosheidsuitkering) als vanuit sociale bijstand (bv. leefloon) – zijn te laag om de eindjes aan
elkaar te knopen. Zo bedraagt het leefloon in juni 2018 van een alleenstaande € 892,70 en blijft
daarmee ruim 250 € onder de Europese armoedegrens en de wetenschappelijke budgetstandaard.
Met deze bedragen verplicht de overheid mensen met een uitkering in armoede te leven. Mensen
kunnen de noodzakelijke kosten voor hun levensonderhoud niet bekostigen. Voor noodzakelijke
kosten zoals huur, energie, schoolkosten moeten ze dikwijls schulden maken. Kosten die minder
dringend zijn zoals gezondheid, hygiëne en vrije tijd, worden uitgesteld.

CONCREET
We roepen de politici uit Roeselare op om op het federale niveau te (blijven) pleiten voor het
verhogen van de minimuminkomens.
We vragen dat aanvullende steun niet afhankelijk is van het statuut dat de mensen hebben.
Gemeentes hebben instrumenten in handen die op het vlak van inkomen belangrijke hefbomen zijn.
Positief is dat Roeselare een standaard voor aanvullende steun via REMI goedkeurde.
Deze aanvullende steun van het OCMW mag niet afhankelijk zijn van het statuut dat de mensen
hebben. Hij mag niet beperkt blijven tot mensen met een leefloon maar moet uitgebreid worden
naar alle mensen van wie het werkelijk beschikbare inkomen beneden de budgetstandaard ligt.
Dat kunnen dus ook zelfstandigen zijn of mensen die in een doorgangswoning wonen…
We vragen dat het lokaal bestuur zoekt naar criteria om zelfstandigen met een te laag inkomen toch
aanvullende steun te kunnen geven. We vragen ook dat mensen in een doorgangswoning niet
uitgesloten worden van aanvullende steun.
We pleiten ervoor dat bij het al dan niet toekennen van steunmaatregelen voor kwetsbare
groepen rekening gehouden wordt met de reële situatie en het reëel beschikbaar netto inkomen.
Voor het bekomen van tegemoetkomingen moeten vaak attesten, kopieën van inkomsten,
gezinssituatie,… voorgelegd worden. Deze attesten verwijzen vaak naar een situatie van meer dan
een jaar terug. De leefsituatie kan intussen volledig veranderd zijn.
Ook mensen met schulden komen soms niet in aanmerking voor steunmaatregelen alhoewel in
reëel beschikbaar inkomen beneden de budgetstandaard ligt.
We vragen dat de stad dit ook bij externe partners aankaart.
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3. RECHT OP BETAALBAAR EN KWALITATIEF WONEN
Ik zag een woning te huur en ging naar het immokantoor. Ik was de eerste kandidaat maar de
immomakelaar moest het nog bespreken met de eigenaar. De volgende dag kreeg ik te horen
dat de eigenaar liever niet aan ‘vreemden’ verhuurt.
Ik ben alleenstaande met één zoon. Nu is hij meerderjarig en worden we als samenwonend
gezien. Vroeger betaalde ik 50 € voor een busabonnement, nu 300 €.
Na mijn echtscheiding ging ik ‘tijdelijk’ bij mijn moeder inwonen. Doordat onze inkomens
samengeteld worden, verlaagde haar uitkering en verloor ze haar sociale tegemoetkomingen.
Mijn loon is te laag om alleen een woning te huren. Wij kiezen er echter niet voor om samen
te wonen. Ik heb nood aan privacy en een eigen leven maar wij worden verplicht om samen
te blijven wonen.

ONZE BEZORGDHEID
Wij zien dagelijks de winst van goed wonen. Een goed dak heeft een positief effect op andere
levensdomeinen zoals gezondheid, onderwijs en werk en het jaagt mensen minder op juridische
kosten. Iedereen heeft het recht om menswaardig te wonen. Toch blijkt dat mensen in armoede
problemen krijgen om betaalbaar en kwaliteitsvol te wonen. Door onvoldoende aanbod op de
sociale huisvestingsmarkt zijn velen aangewezen op de private huurmarkt.
De kosten die naar huisvesting gaan, stijgen jaar na jaar. Maar de koopkracht neemt niet in dezelfde
mate toe. Schulden, uithuiszettingen en thuisloosheid loeren om de hoek.
Het lokaal bestuur deed de voorbije heel wat moeite en realiseerde een aantal van de
aanbevelingen uit de prioriteitennota van 2012. Roeselare behaalde zijn objectieven betreffende
sociale huisvesting, het SVK kende een grote groei, energiesnoeiers worden systematisch ingezet,
eind december werd een uitbreiding van het team wonen goedgekeurd om sterker te kunnen
inzetten op woonbegeleiding, …
Er is echter nog heel wat werk aan de winkel.

CONCREET
Het lokale woonbeleid zorgt voor een aangepaste regelgeving én ruimere interpretatie van de
bestaande bovenlokale regelgeving zodat extra woongelegenheden en alternatieve woonvormen
voor kwetsbare mensen gecreëerd kunnen worden.
Dit kan door lokaal de ruimte te geven aan innovatieve woonoplossingen;
 herwaarderen van te grote en minderwaardige woningen en het stimuleren van
woningopsplitsingen
 samenhuizen en gemeenschappelijk wonen voor kwetsbare mensen ondersteunen;
 flexibiliseren van het domiciliebeleid wanneer mensen uit financiële noodzaak
samenwonen. Cfr ‘Beschut Wonen Eigen Woonst’ in Menen waar dat al mogelijk is;
 instappen in systemen van betaalbaar bouwen op gemeenschapsgrond of huren van
gemeenschapsgrond;
 compacte en/of modulaire woonunits lokaal vergunnen.
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We vragen dat cohousing erkend wordt als woonvorm zonder verlies van inkomen.
Op vlak van kamerwonen is er nood aan kleinere (kwaliteitsvolle) woonentiteiten. Voor bepaalde
mensen is een beperkte (studio/ kamer) voldoende.
Bij de regularisering van bestaande initiatieven is het belangrijk dat dit de capaciteit niet drastisch
doet dalen.
Het lokaal beleid zet verder in op renovatiebegeleiding met bijzondere aandacht voor mensen
met een laag inkomen en verhuurders.
De stad ontwikkelt een lokale renovatiepremie voor mensen met een laag inkomen. De premie
focust op kleine renovatiewerken in de woning.
Een drempel voor eigenaars met een beperkt budget is de voorfinanciering van de renovatiewerken.
EANDIS zet een proefproject op dat via een rollend fonds een oplossing biedt. De Stad bekijkt de
mogelijkheid om een gelijkaardig project op te zetten. Cfr. CLT Gent en Nu of Nooit premie Kortrijk
http://cltgent.be/rollend-fonds-voor-renovatiesubsidie-het-energiearmoedeplan
Het lokaal bestuur zet blijvend in om het aantal sociale woningen op haar grondgebied te
verhogen.
Op basis van een analyse van de woningnoden engageert de stad zich om het opgelegde objectief
voor sociale huisvesting op te trekken tot een betaalbaar en kwalitatief woningaanbod dat aan de
vraag kan voldoen. Rekening houdend met het aantal mensen op de wachtlijst is het sociaal
opgelegde objectief ruim onvoldoende om aan de nood te voldoen. Een blijvende inzet op vlak van
sociale huisvesting in Roeselare is een must.
Het lokaal bestuur investeert meer in woonbegeleiding van kwetsbare groepen.
De uitbreiding van woonbegeleiding voor mensen in tijdelijke huisvesting is zeker een goede zaak.
MAAR: De krapte op de huurmarkt, de hoge huurprijzen en de ingewikkelde huurwet maken dat
heel wat kwetsbare groepen nood hebben aan ondersteuning en begeleiding.
De begeleiding in de zoektocht naar een woning is momenteel ontoereikend. De behoefte is veel
groter dan het aanbod. We pleiten ervoor dat het lokaal bestuur investeert in het project
‘woonbuddies’ en extra ondersteuning voorziet voor mensen in lokale opvanginitiatieven. De
woonbegeleiding door CAW wordt opnieuw opgestart.
Woonbegeleiders en vrijwilligers komen steeds opnieuw met discriminerende eigenaars in contact
en stellen schrijnende situaties op de huisvestingsmarkt vast. Dit kan voor demotivatie bij de
begeleiders zorgen. Zowel professionelen als vrijwilligers moeten tegen burn-out beschermd
worden.
Het lokaal bestuur voorziet, naast een sterk signaal qua handhavingsbeleid, daarom voldoende
ondersteuning, een realistische workload en aangepaste vorming voor (vrijwillige) woonbegeleiders.
Het lokaal bestuur neemt maatregelen tegen discriminatie op de private huurmarkt.
Het lokaal bestuur sensibiliseert makelaars en private eigenaars dat discriminatie op basis van
inkomen, geslacht, afkomst, geaardheid, etc. niet getolereerd wordt. Ze treedt daarvoor in overleg
met de immosector en UNIA. Vastgestelde inbreuken worden door woon(zoek)begeleiders
overgemaakt aan UNIA, die met de eigenaar of makelaar in gesprek gaat.
De immosector (CIB) geeft aan dat zij het vooral belangrijk vinden dat de huur en de borg correct
gestort worden. Dat het OCMW dit doet kan een voordeel zijn maar vaak is de traagheid van de
goedkeuring door de OCMW-raad een probleem waardoor de kandidaat een woning aan zich
voorbij ziet gaan.
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Het lokaal bestuur onderzoekt de mogelijkheid om zich een jaar lang borg te stellen voor personen
met een leefloon en daar een traject aan te koppelen om een goede en duurzame relatie tussen
kwetsbare huurder en verhuurder te bewerkstelligen. In verschillende steden experimenteert het
OCMW met deze piste in o.a. Leuven en Kortrijk. De immosector is zeer te spreken over dergelijke
initiatieven.
In samenwerking met OCMW en andere partners organiseert UNIA vormingen aan kwetsbare
huurders en woonbegeleiders over de anti-discriminatiewetgeving.
Als stok achter de deur voor een goed handhavingsbeleid kan het lokaal bestuur opteren om
praktijktesten te organiseren.
De Stad ziet toe op de (verplichte) affichering van de huurprijs.
De Stad voorziet een administratieve boete voor verhuurders en immokantoren die dit niet
toepassen.
We vragen dat de stad blijft inzetten op de aanpak van dak- en thuisloosheid.
De voorbije jaren werden op dit vlak al enkele mooie initiatieven genomen o.a. de uitbreiding van
de winteropvang naar een permanente nachtopvang. We willen het belang van een blijvende
aandacht voor dit thema onderstrepen.
Voor knelpunten en hiaten in de huidige praktijk en aanbevelingen om dak- en thuisloosheid in de
toekomst efficiënter te kunnen aanpakken verwijzen we naar de nota:
‘Regiostrategie dak- & thuisloosheid Midden West-Vlaanderen Stand van zaken 2015-2018’
Deze nota is op te vragen bij CAW Centraal West-Vlaanderen
annemie.segaert@cawcentraalwestvlaanderen.be
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4. GEZONDHEIDSZORG: ARM MAAKT ZIEK, ZIEK MAAKT ARM
Tandartsen zijn te duur. Mijn dochter zou een beugel moeten. Toen ik hoorde dat dit
ongeveer 2500 € zou kosten schrok ik verschrikkelijk. Dat kan ik niet betalen. Blijkbaar neem
je best een bijkomende tandverzekering maar ook dat is duur en de opleg is dan nog altijd
groot.
Waarom krijg je niet automatisch derdebetalerstarief als je naar een specialist gaat?
Als je een afspraak wil bij een psychiater moet je heel lang wachten. Ook voor de begeleiding
zijn er wachtlijsten. Als ik voel dat ik hulp nodig heb, kan ik echt niet zolang wachten. Je moet
er zo slecht aan toe zijn dat een opname via spoed nodig is vooraleer je de gepaste hulp
krijgt.

ONZE BEZORGDHEID
Mensen die een kwetsbare positie leven hebben vaker een slechte gezondheid. Door een slechte
werk- en leefomgeving worden ze vaker ziek. De betaalbaarheid van de zorg blijft een knelpunt voor
mensen in een kwetsbare situatie. Gezondheidszorg soupeert een grote hap uit het
huishoudbudget. Ongeveer 10% van de Belgische bevolking leeft in een gezin waar in de loop van
het laatste jaar gezondheidszorgen uitgesteld of geschrapt werden. Daarnaast zijn er nog heel wat
drempels voor kwetsbare mensen: geen vervoer, schaamte, lange wachtlijsten, geen opvang,…
Niet enkel de fysieke, maar ook de geestelijke gezondheid verschilt sterk bij mensen in kwetsbare
situaties. Ze voelen zich minder goed, kampen meer met depressies, angsten en slaapproblemen.
De mentale kostprijs van armoede is enorm. 72 procent van de personen die een beroep doen op
een OCMW of op een CAW voelt zich psychisch niet goed.1
Tegelijk is het zo dat heel wat kwetsbare mensen moeilijk toegang hebben tot geestelijke
gezondheidszorg. Lange wachtlijsten, therapie die niet terugbetaald wordt, eenzaamheid,… zorgen
ervoor dat mensen noodzakelijke hulp niet of te laat krijgen.
Evenzo blijkt dat de geestelijke gezondheidszorg niet altijd afgestemd is op hun noden.
Vluchtelingen/ nieuwkomers kampen vaak met trauma-ervaringen waar men niet altijd raad mee
weet. De nieuwe samenwerking met Solentra2 is een stap in de goede richting.

CONCREET
Het lokaal bestuur werkt een sterk lokaal beleid rond gezondheid en gezondheidszorg uit en
betrekt kansengroepen en sociale organisaties bij de totstandkoming.
De noden van maatschappelijk kwetsbaren mensen rond gezondheid en de uitdagingen om de
gezondheidskloof te dichten zijn groot. Opdat gezondheidsinstellingen en –werkers aansluiting
zouden vinden op de leefwereld van maatschappelijk kwetsbare gezinnen, is een participatief beleid
noodzakelijk. Zowel op federaal, Vlaams als lokaal niveau wordt te weinig gezocht naar input van
kansarme gebruikers. Daardoor holt elk beleid onvermijdelijk voor een gedeelte achter de feiten

1 http://www.geestelijkgezondvlaanderen.be/feiten-cijfers
2 Brusselse organisatie die gespecialiseerd is in transculturele traumatherapie. Zij zullen zelf een aantal
begeleidingen van patiënten op zich nemen, maar willen ook organisaties die met vluchtelingen werken,
ondersteunen.
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aan: het perspectief van maatschappelijk kwetsbare mensen kan enkel door hen zelf ingebracht
worden en veronderstelt dat het beleid op een voor deze mensen aangepaste wijze hun kijk op de
gezondheid(szorg) naar boven haalt.
Het lokaal bestuur geeft een brede invulling aan het thema gezondheidszorg.
Naast natuurlijke aanleg hebben ook omgevingsfactoren, de organisatie van
gezondheidsvoorzieningen en de leefstijl een grote invloed op de gezondheid van mensen. De
financiële drempel wegnemen is niet voldoende. Een preventieve aanpak is noodzakelijk.
Geïntegreerde basisvoorzieningen spelen een belangrijke preventieve rol in onder andere
gezondheidszorg: bezoekers informeren, doorverwijzen,…
Het lokaal beleid engageert zich om LINEA (project vanuit huisartsen als alternatief voor
wijkgezondheidscentrum) te versterken en uit te breiden.
Dit initiatief is een eerste stap richting toegankelijke gezondheidszog. De website van LINEA biedt
een goed overzicht van alle betrokkenpartners en hun activiteiten. Er liggen hier nog veel kansen.
Tandartsen en apothekers moeten gesensibiliseerd worden om in te stappen.
De stad promoot de derdebetalersregeling zowel ten aanzien van artsen, tandartsen als andere
specialisten.
Deze regeling wordt weinig toegepast door gezondheidswerkers. Dit heeft te maken met aspecten
van bekendheid, maar ook met aspecten van bruikbaarheid: het systeem is administratief
ingewikkeld voor artsen en is vooral gericht op mensen in armoede. Bovendien moet de patiënt er
zelf naar vragen om deze regeling toe te passen. In dat opzicht kijken we ernaar uit dat het systeem
vereenvoudigd wordt en dat de regeling ingevoerd wordt voor alle burgers.
In afwachting hiervan is het belangrijk dat artsen ondersteund worden om hun weg te vinden in het
administratieve kluwen.
Gezien het tekort aan huisartsen en de hoge werkdruk waaraan deze mensen bloot staan, kan die
ondersteuning ertoe leiden dat heel wat meer artsen en tandartsen de stap zouden zetten richting
derdebetalersregeling.
Er komt een betere bekendmaking van geconventioneerde artsen, tandartsen en andere
specialisten.
Het Sociaal Huis maakt een lijst (niet enkel digitaal!) met de artsen in Roeselare.
De stad promoot en bepleit bij AZ Delta:
1. derdebetalersregeling in alle afdelingen van AZ Delta;
2. de aanwezigheid van minstens één en bij voorkeur meerdere geconventioneerde artsen
per specialisatie;
3. betaling van alle raadplegingen per factuur achteraf;
4. het gebruik van generische geneesmiddelen bij ziekenhuisopname.
De stad voorziet samen met partners gratis tandzorg voor kansarme patiënten.
In Sint-Niklaas loopt momenteel een proefproject TAND-EM, een mondzorgproject waar 17
tandartsen gezamenlijk een praktijk bemannen. Dit project is een samenwerking van o.a. Stad SintNiklaas, OCMW, Verbond der Vlaamse Tandartsen, wijkgezondheidscentrum,… Patiënten die geen
vaste tandarts hebben of al drie jaar niet meer bij een tandarts geweest én in aanmerking komen
voor aanvullende steun, in schuldbemiddeling zijn,… kunnen doorverwezen worden voor een gratis
tandartsbezoek. Omdat een tandartsbezoek bij Tand-em voor de patiënt zelf kosteloos is, valt een
belangrijk obstakel om naar de tandarts te gaan weg. Tand-em wil ook extra aandacht hebben voor
mondzorg bij kinderen.
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Dit jaar studeren de eerste mondhygiënisten af (bacheloropleiding). Mondhygiënisten kunnen/
mogen basismondzorg verlenen. Zij zijn goedkoper dan een tandarts en werken ook preventief.
Het is zeker opportuun om mogelijkheden tot samenwerking te onderzoeken.
De stad neemt een regierol op en brengt zorginitiatieven in het kader van geestelijk
gezondheidszorg rond de tafel .
De hervormingen binnen de sector geestelijke gezondheidszorg creëren nieuwe mogelijkheden,
gericht op vermaatschappelijking van de zorg. Door de afbouw van bedden komen immers middelen
vrij die eventueel kunnen worden ingezet in vernieuwende zorginitiatieven. Deze hervorming is
voelbaar in laagdrempelige ontmoetingsplaatsen, ook in Roeselare. Dat steeds meer mensen, ook
personen met een psychische problematiek, hun weg vinden naar deze initiatieven kunnen we enkel
toejuichen. Tegelijkertijd merken we dat op deze plekken nood is aan ondersteuning en expertise
uit de geestelijke gezondheidszorg.
Het lokaal bestuur zet in op een ruimere bekendmaking van eerstelijnspsychologische functie.
De eerstelijnspsychologische functie biedt een goed antwoord bij kortstondige
ondersteuningsvragen of in afwachting van meer intensieve begeleiding (wachtlijsten). Deze
dienstverlening moet echter nog ruimer bekend raken.
Het lokaal bestuur zet in op een toegankelijke geestelijke gezondheidszorg voor mensen met een
migratieachtergrond.
Het voorzien van tolken is een stap in de goede richting.
We willen ook verwijzen naar de recente samenwerking met Solentra die inzet op transculturele
traumatherapie. Minister Homans voorziet tijdelijke middelen maar we willen het continue belang
van deze inzet benadrukken.
Verder is er hoge nood aan een betaalbare geestelijke gezondheidszorg. Om de toegang tot
geestelijke gezondheidszorg te waarborgen, is een tussenkomst voor consultaties bij psychologen /
psychiaters en voor medicatie noodzakelijk.
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5. ARBEID – EEN WERK VAN EMANCIPERENDE ACTIVERING EN
DUURZAAM WERK
Vroeger werkte ik in een sociale werkplaats. De werkdruk werd daar hoger en hoger. Toen
kreeg ik te horen dat ik niet snel genoeg werkte en mocht ik niet meer gaan.
Ik ging naar de jobbeurs maar er was geen enkel aanbod tijdens de daguren, enkel
ploegenstelsel, nachtwerk of weekendwerk. Ik ben alleenstaand en heb twee kinderen. Voor
mij is dat echt niet haalbaar.
Als ik een interimkantoor binnenstap dan ziet men alleen mijn hoofddoek en telt mijn cv niet
meer.
Ik kreeg een werkaanbieding. Bleek dat ik een eigen wagen nodig had om me te verplaatsen.
Ik heb geen rijbewijs en kan de rijschool niet betalen.

ONZE BEZORGDHEID
Er is een groep van kwetsbare werkzoekenden in werkarme gezinnen in onze regio Roeselare die
vaak niet op eigen kracht (al of niet tijdelijk) aansluiting vinden op de lokale arbeidsmarkt. Hun
startpositie bij hun activering wordt bemoeilijkt door problemen op diverse levensdomeinen en
onrealistische randvoorwaarden. Aan werkmotivatie ontbreekt het echter meestal bij deze mensen
echt niet!
Specialistische dienstverlening binnen het sociaal werk (ondanks de toenemende kennis en
competenties) schiet vaak tekort bij de ondersteuning van mensen of gezinnen die leven in
complexe levenssituaties en noden ervaren op verschillende levensdomeinen.
De maatstaf van het huidig Vlaams beleid is een zeer snelle en volledige doorstroming naar de
reguliere arbeidsmarkt. De praktijk leert dat het huidig beleid onvoldoende capaciteit (mensen en
middelen) heeft om deze groep van werkzoekenden op een arbeidsspoor te brengen en ook te
behouden.

CONCREET
Het lokale bestuur claimt t.a.v. de Vlaamse Overheid een sterker aanbod van kwalitatieve
begeleidingen op maat van kwetsbare gezinnen met grotere afstand tot arbeidsmarkt.
De investeringen voor dit aanbod in diverse samenwerkingen zijn vaak te éénzijdig vanuit een
commerciële benadering. De begeleidingen staan vooral in functie van snelle directe inzetbaarheid
op de arbeidsmarkt en snelle realisatie van winstmarge. Werkzoekenden (die niet vallen onder de
categorie ‘niet-toeleidbaren’) hebben vaak extra tijd en ondersteuning nodig om 100% te voldoen
aan de huidige strenge arbeidsmarktvoorwaarden.
Het lokaal bestuur bepleit méér personeelsinzet en middelen om vb. de VDAB mogelijk te maken
om kwalitatieve begeleidingen op maat (maar ook professionele screenings) van onze doelgroep te
garanderen.
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Het lokaal bestuur regisseert een sterkere implementatie van de integrale benadering bij de
ondersteuning van mensen in armoede / kwetsbare gezinnen in Roeselare.
Het beleid (zowel de VDAB als de Stad en OCMW) garandeert een integrale aanpak van begeleiding
en doet dit via een sterk en structureel samenwerkingsverband tussen diverse actoren die
deskundig zijn inzake werk en/ of welzijn. Dit gebeurt reeds gedeeltelijk in de vorm van een
maandelijks overleg tussen Welzijnshuis, VDAB en Agentschap van Inburgering en Integratie.
Het lokaal bestuur voorziet extra ondersteuning voor de kwetsbare doelgroep werkzoekenden die
helemaal geen leefloon of ander vervangingsinkomen ontvangen.
Mensen met een leefloon worden nu in Roeselare betrekkelijk goed begeleid via het OCMW.
Daarnaast is er een moeilijke restgroep werkzoekenden voor wie weinig tot geen begeleiding
voorzien is. Niet allen zijn “niet-toeleidbare werkzoekenden”. Bij een aantal van deze mensen zijn
(mits wat specifieke ondersteuning ) zeker positieve resultaten te bereiken. Velen hebben zowel
competenties en zeker ook de juiste motivatie maar hebben nood aan –tijdelijk- een extra
ondersteuning.
Het lokaal bestuur helpt een extra aanbod van jobs op maat van kwetsbare groepen te realiseren.
We vragen dat het lokaal bestuur zelf in zijn rol als werkgever de nodige aandacht heeft voor
kwetsbare werkzoekenden o.a. door bij de aanwervingsprocedures naast diplomavereisten meer
rekening te houden met competenties, door opdrachten voor kortgeschoolden, vb. groen en
afvalophaling, niet uit te besteden,…
Het lokaal bestuur blijft sociale economie in de eigen regio ondersteunen en stimuleert het
versterken van bestaande werkplaatsen i.p.v. hierop te besparen.
De stad voert een flankerend beleid om mensen aan het werk te krijgen en te houden en zorgt dat
de randvoorwaarden vervuld geraken.
Vacatures (voor laaggeschoolden) zijn vaak voor werk in ploegenstelsel, nachtwerk of
weekendwerk. Zonder de nodige randvoorwaarden, omkadering op vlak van mobiliteit,
kinderopvang,… is dit o.a. voor alleenstaande ouders, mensen zonder auto,… onhaalbaar.
We pleiten er voor Roeselare een flankerend beleid ontwikkelt om op een aantal praktische
problemen een antwoord te bieden.
We vragen dat er voldoende flexibele en betaalbare opvangplaatsen komen voor mensen die een
opleiding volgen of werkzoekend zijn. In stedelijke opvanginitiatieven worden plaatsen voorzien
voor flexibele vragen: noodopvang, kortstondige opvang buiten kantooruren. De stad voorziet
opvangmogelijkheden ’s avond en in het weekend.
Daarnaast neemt de stad initiatieven om de mobiliteit te verbeteren van mensen die op zoek zijn
naar werk. (zie mobiliteit)
Het lokaal bestuur ondersteunt een bredere interpretatie van het label ‘arbeidshandicap’ .
De toegang van vb. kwetsbare werkzoekende ouders tot sociale werkvloeren (via attest Dienst
ArbeidsBePerking) verloopt moeizaam omdat de criteria voor een attest vnl. gericht zijn op mensen
met een handicap en niet of in veel mindere mate op mensen die kampen met ernstige
armoedeproblemen. Armoedesignalen in een gezin moeten ook in de criteria opgenomen worden
die de dienst DAPP (dienst arbeidsbeperking) hanteert om een attest sociale tewerkstelling toe te
kennen.
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Lokale besturen zorgen dat er een overgangsperiode is met specifieke financiële tijdelijke
maatregelen die een soort uitlopers zijn van steunmaatregelen die de werkzoekende genoot voor
hij aan het werk ging.
We vragen dat het lokaal bestuur inzet op de aanpak van discriminatie bij werkgevers,
interimkantoren en op de werkvloer.
Praktijktesten en mystery calls kunnen ingezet worden om subtiele en minder subtiele vormen van
discriminatie op te sporen. Deze praktijktesten werken sensibiliserend en vormen een goede basis
voor dialoog met de betrokken actoren. Tegelijk bieden ze meer mogelijkheden om waar nodig te
sanctioneren.
De stad sensibiliseert werkgevers om mensen die de Nederlands taal nog niet (goed genoeg)
spreken de kans te bieden om werken te combineren met het leren van de Nederlandse taal.
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6. PROACTIEVE DIENSTVERLENING
Soms zijn er tegemoetkomingen maar dat moet je weten en hoe kom je dat te weten?
Het is belangrijk om respect te ervaren, om het gevoel van vernedering en gedwongen
dankbaarheid weg te nemen.
Als ik hulp nodig hebt, voel ik me bekeken als een profiteur.

ONZE BEZORGDHEID
Elke persoon heeft recht op maatschappelijke dienstverlening. Op die manier krijgt iedereen de
mogelijkheid op een leven in menselijke waardigheid. Onderzoek toont echter aan dat eventuele
rechthebbenden niet steeds de dienstverlening krijgen waar ze recht op hebben. Ze bevinden zich
met andere woorden in een situatie van onderbescherming.
Roeselare beschikt over een ruim en kwalitatief aanbod aan hulp- en dienstverlening. Maar
kwetsbare inwoners dreigen het overzicht te verliezen in deze veelheid van gespecialiseerde
diensten. Het is niet duidelijk waar ze met welke vragen terecht kunnen. De oprichting van het
Welzijnshuis, als laagdrempelig aanspreekpunt voor verschillende sociale diensten, was zonder
meer een stevige stap vooruit. Toch zijn nog aanvullende maatregelen nodig, namelijk:
automatische toekennen van rechten en steun, actief op zoek gaan naar situaties van
onderbescherming, de toegankelijkheid van diensten bevorderen, de structurele ondersteuning van
basiswerkingen en communicatie in klare taal.

CONCREET
Het lokaal bestuur coördineert en ontwikkelt een plan van aanpak om onderbescherming actief
op te sporen en te bestrijden.
Het Welzijnshuis investeert in een geïntegreerd breed onthaal en garandeert zo de toegang tot
een kwalitatief en toegankelijk hulp- en dienstverleningsaanbod.
 Het is belangrijk om in te zetten op meer herkenbare, duidelijke onthaalpunten.
Deze moeten bemand worden door werkers met brede kennis en die kunnen omgaan met
maatschappelijk kwetsbare groepen en diversiteit.
Ook de aanwezigheid van hulp- en dienstverlening onder de vorm van een infohuis /
ontmoetingspunt in de deelgemeenten Rumbeke, Oekene en Beveren kan een grote ondersteuning
zijn voor kwetsbare inwoners die zich moeilijk verplaatsen naar het centrum van Roeselare.
 Het lokaal bestuur erkent het belang van toeleiders in diversiteit.
De toeleiders in diversiteit bewijzen nu al dat ze nuttig werk verrichten in het toegankelijker maken
van het hulp- en dienstverleningsaanbod. Momenteel worden deze werkers betaalt met tijdelijke
middelen. We dringen aan op een continuering.
Daarnaast willen we ook op de nood van interculturele bemiddelaars wijzen. Momenteel worden
toeleiders in diversiteit regelmatig gebruikt om te fungeren als intercultureel bemiddelaars
alhoewel dit niet hun rol is.
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We verwijzen hierbij ook naar het project ‘Proactieve dienstverlening tav van allochtonen’, een
samenwerking tussen Samenlevingsopbouw en het Welzijnshuis. Dit project kadert binnen de strijd
tegen onderbescherming van allochtonen. De resultaten van de eerste fase, waarbij 148 mensen
met 33 verschillende nationaliteiten bevraagd werden, kunnen opgevraagd worden bij
Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen, jessie.vermeersch@samenlevingsopbouw.be


Het lokaal bestuur maakt werk van een duidelijk taalbeleid en biedt ondersteuning aan
andere diensten bij het uitwerken van een taalbeleid.
Het lokaal bestuur leverde reeds inspanningen m.b.t. communicatie in klare taal. Belangrijke
brieven worden nagelezen door Open School, organisaties in Roeselare kunnen op kosten van de
stad sociaal tolken inschakelen voor hun dienstverlening... Desondanks ervaren heel wat mensen
nog steeds moeilijkheden bij schriftelijke en mondelinge communicatie van (stads)diensten. Vaak
komen onduidelijke brieven van verschillende diensten bij maatschappelijk werkers terecht, die de
brief op hun beurt nog eens moeten uitleggen aan hun cliënt. Werknemers geven aan dat er binnen
hun organisatie geen duidelijke afspraken rond taal zijn of ze zijn er niet van op de hoogte en weten
niet in welke mate ze mogen of moeten tegemoet komen aan de noden van de mensen.
Een duidelijk taalbeleid uitwerken binnen de stad is dus essentieel. Hieronder valt ook het
aanpassen van de communicatie voor mensen met een beperking en anderstaligen. Het
openstellen van de communicatiewaaier, georganiseerd door het Agentschap Integratie en
Inburgering, voor andere diensten in Roeselare is daarbij eveneens een meerwaarde.


De stadsdiensten en het OCMW waken erover dat elke dienst blijft beschikken over een
fysiek loket. Deze dienstverlening mag niet duurder zijn dan de digitale dienstverlening.
Meer en meer hulp- en dienstverlening verloopt via digitale weg. Mensen in kwetsbare posities
hebben niet altijd toegang tot digitale media of bezitten niet de vaardigheden om die te gebruiken.
Daardoor raken ze moeilijker aan een afspraak, een bepaald bewijs of attest. We pleiten dan ook
voor digitale dienstverlening als optionele aanvulling op de fysieke dienstverlening. Daarnaast is het
essentieel dat er blijvend wordt geïnvesteerd in digitale punten, waar mensen gratis toegang
hebben tot computer, internet en ander ondersteunend digitaal materiaal (printer, scanner, digitale
kaartlezer,...). Voldoende ruime openingsuren en aanwezigheid van ondersteuning zijn hierbij een
voorwaarde. De aanwezigheid van een uitgebreide en gratis computerruimte in RSL Op Post is
bijvoorbeeld absoluut noodzakelijk.

Het lokaal bestuur zet in op automatische rechtentoekenning
Voor kwetsbare groepen is het niet evident om op de hoogte te zijn van de bestaande sociale
voordelen en ondersteuning. Vaak moeten ze zelf de stap zetten om het recht op bepaalde premies
te realiseren. De stad en het OCMW hebben heel wat steunmaatregelen voor kwetsbare groepen
maar vaak kennen hulpverleners ook het volledige aanbod niet.
Het automatisch screenen op en toekennen van dit soort voordelen is dus een noodzaak.
In Kortrijk worden alle maatregelen voor armen opgelijst en in een computerprogramma gestopt.
Wanneer je het profiel van het gezin invoert, krijg je automatisch een lijst met de steun waar ze
recht op hebben. Ook basisvoorzieningen krijgen toegang tot dit instrument .
Het Welzijnshuis informeert op gezette tijden basisvoorzieningen om nieuwe maatregelen voor
kwetsbare groepen beter bekend te maken en toe te lichten.
Het Welzijnshuis organiseert infosessies voor hulpverleners uit basisdienstverleningen.
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Het lokaal bestuur ondersteunt laagdrempelige basiswerkingen op structurele wijze.
Een geïntegreerde basisvoorziening / basiswerking is een plek of mogelijkheid voor kwetsbare
burgers om elkaar te kunnen ontmoeten, hun informele netwerk te versterken en in contact te
komen met professionele zorg. Basiswerkingen zoals Kom-Af, t’Hope, VOC Opstap,… enerzijds en
andere laagdrempelige ontmoetingsplaatsen zoals initiatieven geestelijke gezondheidszorg
anderzijds, vormen een essentiële rol inzake info, vorming, advies en doorverwijzing. De
aanwezigheid van een aanspreekpunt verkleint bovendien de drempel om hulpvragen te stellen.
Het is dan ook belangrijk dat de stad deze initiatieven structureel blijft ondersteunen.
Het lokaal bestuur bewaakt dat RSL Op Post een plek wordt voor en met kwetsbare inwoners.
De aankoop van het postgebouw creëert heel wat mogelijkheden: organisaties, inwoners en andere
initiatiefnemers krijgen de kans om dit gebouw samen te transformeren tot een plek van iedereen.
Wij onderschrijven echter het belang om kwetsbare inwoners voldoende stem te geven in dit
proces. Alleen dan zal deze plek ook voor hen oprecht en toegankelijk zijn. Er moet worden gezocht
naar methodieken en manier om deze kwetsbare groepen mee aan boord te krijgen. RSL Op Post
heeft heel wat potentie als geïntegreerde basisvoorziening voor kwetsbare burgers.
Het OCMW voorziet meer middelen, begeleiding en ondersteuning voor haar maatschappelijk
werkers zodat er meer tijd kan vrijgemaakt worden voor kwalitatieve dienstverlening.
De maatschappelijk werkers krijgen een kleinere dossierlast zodat cliënten kunnen rekenen op een
persoonlijke benadering waarbij er ook aandacht voor sociaal-emotionele ondersteuning- sociale
activering, volledig rechtenonderzoek en nazorg. De ervaringen uit Geïntegreerd Breed Onthaal
worden gebruikt om dit verder uit te bouwen.
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7. BETAALBAAR EN TOEGANKELIJK ONDERWIJS
Mijn zoon zit sedert dit jaar in het middelbaar. Ze zijn al een dag op studieuitstap geweest en
volgende week gaan ze terug op uitstap. Kostprijs 35 €. In mei gaan ze dan op driedaagse
naar Durbuy. Dit kost dan meer dan 100 €. Natuurlijk wil hij meegaan maar ik heb drie
kinderen en voor mij is dat heel moeilijk.
Smartschool heet het. Daar vind je alles op wat je moet weten over de school. De
schooltaken, de punten, de proeven, alle informatie voor de ouders,… Ik kan niet goed
overweg met de computer. Waarom kun je er niet voor kiezen om dat op papier te krijgen?
Ik heb schulden en heb de schoolrekening niet betaald. Nu mag mijn kind niet mee gaan
zwemmen.

ONZE BEZORGDHEID
Een kwaliteitsvol onderwijssysteem moet alle kinderen de mogelijkheden bieden om zich maximaal
te ontwikkelen op basis van eigen interesses en talenten. Helaas toont onderzoek aan dat de
slaagkansen van de leerlingen vooral bepaald worden door hun sociale afkomst. Naast deze socioeconomische positie van gezinnen worden ongelijke kansen in het onderwijs ook veroorzaakt door
taalachterstand en de kloof tussen thuiscultuur en de schoolcultuur. Het onderwijs zoals het
vandaag georganiseerd is, bevestigt en versterkt zelfs de sociale ongelijkheid waarmee kinderen de
school binnenstappen. Wil een samenleving ervoor zorgen dat kinderen uit maatschappelijk
kwetsbare gezinnen evenveel kans maken om het diploma van hun voorkeur te behalen, dan moet
deze complexe problematiek integraal aangepakt worden.

CONCREET
De stad zet via de werkgroep ‘Wonderwel’ verder in om school- en netoverschrijdende aanpak
van kansarmoede te ontwikkelen en werkt een gelijkaardige aanpak uit voor secundaire scholen.
De stad voorziet middelen om de huidige werking van ‘Wonderwel’ de komende legislatuur uit te
breiden of minstens verder te zetten.
De stad investeert verder om een gelijkaardige aanpak voor secundaire scholen uit te werken:
 de inzet van brugfiguren om kwetsbare gezinnen te belgeleiden en ondersteunen en als
verbinding tussen gezinnen, school en hulpverlening;
 een afsprakenkader tussen scholen en welzijnssector inzake menswaardig innen van
onbetaalde schulden;
 procesbegeleiding voor scholen die willen inzetten op de aanpak van kansarmoede.
o.a. coaching met Studio Globo en t’Hope;
 sensibilisering van leerkrachten.
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De stad sensibiliseert scholen inzake betaalbaarheid van hun onderwijs.
Tijdens de gesprekken kwamen heel wat signalen rond betaalbaarheid van schoolmateriaal in het
secundair onderwijs naar boven.
We moedigen de stad aan om een sensibiliserende rol op te nemen Het zou moeten mogelijk zijn
om zoveel mogelijk materiaal te huren of tweedehands aan te kopen. Tegenwoordig worden er
echter veel invulboeken gebruikt die duur zijn in gebruik en slechts eenmaal gebruikt kunnen
worden. De scholen kunnen nadenken over alternatieven.
Extra muros activiteiten doen de facturen hoog oplopen. Per activiteit kan de school nagaan of er
een betaalbaar alternatief voor handen is.
Het lokaal bestuur sensibiliseert inzake toegankelijkheid van het onderwijs.
Scholen voorzien naast de digitale manier van communiceren (smartschool) een analoog circuit
zodat ouders die niet vertrouwd zijn met computer toegang hebben tot alle noodzakelijke info.
Scholen werken aan een taalbeleid, zodat ook anderstalige kinderen en ouders nog beter betrokken
kunnen worden bij afspraken, activiteiten en ontmoetingskansen op school.
Het lokaal bestuur sensibiliseert inzake omgaan met diversiteit.
Diversiteit kan pas echt als meerwaarde gelden voor het onderwijs indien die diversiteit als
bijkomende bron van kennis, inspiratie, enz. wordt beschouwd. Er is soms een mentale klik nodig:
als men diversiteit als bron beschouwt, houdt dit in dat leerkrachten van leerlingen en hun ouders
gaan leren. Daarnaast dient de school ook bereid te zijn om inspanningen te leveren die de schoolen de thuiscultuur meer op elkaar afstemmen. In het verleden is er vooral gezocht naar manieren
om leerlingen met andere socio-economische en/of etnisch-culturele achtergrond te integreren in
de schoolcultuur van de middenklasse. De nadruk lag op inspanningen vanuit de leerlingen en hun
ouders zelf. Het resultaat is o.a. uitsluiting. Daarom is het nodig dat er ook vanuit de school
inspanningen gebeuren om de schoolcultuur meer af te stemmen op de diverse leefwereld van
leerlingen. Dat kan door in te zetten op een diversiteitsbeleid.
De stad stimuleert netoverschrijdend het invoeren van een maximumfactuur (voor de eerste
graad) van het secundair onderwijs en voorziet flankerende maatregelen voor secundaire scholen.
We pleiten er voor dat secundaire scholen een maximumfactuur invoeren, waarbij afhankelijk van
de richting het bedrag bepaald kan worden. Voor het provinciale net in Antwerpen is dit reeds
ingevoerd. Voor de meeste richtingen schommelt het bedrag daar rond de 300 € (met enkele
schieters boven de 400 € in enkele specialisatiejaren).
Scholen merken zelf de voordelen van deze maximumfactuur doordat hun rekeningen vaker en
sneller betaald worden, waardoor administratiekosten lager zijn. Hierdoor komen meer middelen
en uren vrij die bijvoorbeeld voor zorg kunnen gebruikt worden.
De stad kan de maximumfactuur niet opleggen aan scholen, maar kan hen wel aanmoedigen en
randvoorwaarden creëren , om zo mee het verschil te maken voor jongeren en hun gezinnen voor
wie de schoolkosten te hoog zijn.
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De stad ontwikkelt een kortingssysteem (kansenpassysteem) waarbij gezinnen die hier recht op
hebben korting krijgen op school.
In de basisscholen krijgen gezinnen korting op de factuur van middagtoezicht, studie en voor-en
naschoolse opvang. In de secundaire scholen krijgen de gezinnen 5% kansenpaskorting op elke
schoolfactuur (dit wordt opgevangen door de school zelf). Dit kan bijvoorbeeld de groep zijn die in
aanmerking komt voor een vrijetijdspas.
Daarnaast betaalt de stad voor elk schoolgaand kind/ jongeren 80% (met een maximumbedrag) van
de extra muros activiteiten die ze per graad doen met de school indien ze recht hebben op
aanvullende steun van het OCMW. De andere 20% is te betalen door de gezinnen.
Deze steunmaatregelen komen bovenop de aanvullende steun en de studiebeurs.
Voor aanbevelingen rond vorming voor kwetsbare volwassenen verwijzen we graag naar de
resultaten van ‘LeerFORCE: strijden tegen drempels in vorming ‘
Verschillende vormingsaanbieders en doelgroeporganisaties in Roeselare onderzochten welke
drempels er zijn om vorming te volgen, hoe ze aangepakt kunnen worden en of 'brugvorming' een
oplossing kan zijn.
De resultaten en aanbevelingen kunnen opgevraagd worden bij VormingPlus
rie.vanduren@vormingplus.be
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8. SCHULDEN MAKEN SCHULDEN
Ik volgde mijn afbetalingsplan en toch kreeg ik een deurwaarder over de vloer. Met de kosten
die er bij komen is mijn schuld terug even groot.
Ik zat in schuldbeheer. Toen mijn schuld afbetaald was, kreeg ik alle papieren mee naar huis.
Niemand leerde me hoe ik nu alles moest regelen en hoe ik weet hoeveel ik mag uitgeven. We
zijn een jaar verder en ik heb al terug schulden.

ONZE BEZORGDHEID
De schuldenproblematiek blijft groeien. Meer en meer mensen ondervinden problemen met
betalen van rekeningen en de afbetaling van schulden. Een te laag of onregelmatig inkomen of
ziekte brengen grote risico’s met zich mee. Ook een gebrek aan administratieve en digitale
vaardigheden en niet te vergeten de veranderende samenleving waarin de prijs van wonen, energie,
zorg,… blijft stijgen, zorgen dat steeds meer mensen te maken krijgen met financiële problemen.
OCMW en CAW krijgen een groeiend aantal cliënten met schuldenproblematiek over de vloer.

CONCREET
Het lokaal bestuur investeert in een aanbod van schuldpreventie.
Om schulden te vermijden vragen we dat bij toekenning van steunmaatregelen rekening gehouden
wordt met de reële financiële situatie. Mensen die schulden afbetalen, bijvoorbeeld via een
collectieve schuldenregeling, hebben een pak minder besteedbaar inkomen. Daar wordt niet altijd
rekening mee gehouden.
Het lokaal bestuur stimuleert, naast erkende centra voor schuldbemiddeling, ook andere sectoren
zoals onderwijs, jeugdzorg, thuiszorg, basisdienstverleningen ,…tot het vestigen van de aandacht
op financiële educatie en tot het vroegtijdig detecteren van financiële problemen en schulden.
Deze diensten kunnen omwille van hun laagdrempeligheid immers een sleutelrol spelen op dit vlak;
Via samenwerking willen we ernaar streven dat financieel kwetsbare personen en gezinnen gepaste
informatie en tools ontvangen om (bijkomende) schulden te voorkomen, alsook dat zij sneller de
weg vinden naar gepaste hulp en ondersteuning. Een tijdige instroom verhoogt immers de slaagkans
op een effectieve uitstroom met financiële zelfredzaamheid als streefdoel.
Niettemin zijn we ons ervan bewust dat een aantal cliënten een blijvende vorm van ondersteuning
bij het beheren van hun financiën en hun administratie nodig zullen hebben, maar voor wie
bewindvoering te ingrijpend is.
Het lokaal bestuur zet ook in op preventie van herval in schulden en voorziet nazorg.
Het lokaal bestuur engageert zich om, samen met partners uit andere sectoren, na te denken over
hoe we aan de blijvende ondersteuningsnood van deze doelgroep tegemoet kunnen komen.
Voor het uitzetten van bovengenoemde acties kan beroep gedaan worden op de expertise en het
aanbod vanuit het structureel samenwerkingsverband BudgetinZicht Centraal-West-Vlaanderen.
www.biz-centraalwestvlaanderen.be
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Het lokaal bestuur realiseert een humaan en ethisch invorderingsbeleid.
Het lokaal bestuur realiseert een humaan invorderingsbeleid en vermijdt onnodige bijkomende
kosten door (te) snel het zogenaamde ‘dwangbevel’ in te zetten waardoor gerechtelijke invordering
mogelijk wordt. In het invorderingsbeleid wordt ingezet op een heldere geschreven en mondelinge
communicatie.
Om de opbouw van schulden te vermijden vragen we dat voor alle onbetaalde facturen waar een
lokaal bestuur bij betrokken is (ziekenhuis, scholen, parko,…) er geen incassobureaus worden
ingeschakeld vooraleer een aanbod vanuit de hulpverlening gedaan is.
In Kortrijk bestaat hierover al een samenwerking tussen lokaal bestuur en AZ Groeninge.
Mogelijkheden tot samenwerking met ‘my trust o’ of andere initiatieven die inzetten op ethisch
invorderen worden onderzocht.
Het lokaal beleid voorziet juridische ondersteuning voor mensen met schulden (niet enkel voor
mensen in begeleiding)
Ingewikkelde administratieve procedures zorgen dat mensen sneller schulden maken en dat hun
schulden sneller oplopen. Ook advocaten en de kosten van deurwaarders doen de schulden verder
oplopen.
In verschillende steden lopen er projecten met gratis eerstelijnshulp van juristen of met juridische
correspondentie. Cfr. kiesgelijkekansen.be
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9. VRIJE TIJD VOOR IEDEREEN
Waarom zijn er geen activiteiten voor veertigers tijdens de schooluren? Ik heb geen werk en
zoek een hobby. Ik voel me niet thuis in het Dienstencentrum tussen zoveel oude(re)mensen!
Een nieuw zwembad is al goed en wel. Maar de prijs zal hoe dan ook duurder zijn dan nu.

ONZE BEZORGDHEID
Deelnemen aan cultuur, jeugdwerk en sportactiviteiten is een recht voor iedereen. Het is mede de
taak van het lokaal bestuur om dit mogelijk te maken. Tal van belemmeringen staan immers in de
weg zoals te duur aanbod, geen zicht op het aanbod,… Daarnaast zijn er ook minder zichtbare
belemmeringen. Deze zijn vaak complex omdat ze te maken hebben met diepgewortelde gevoelens
en overtuigingen, een beperkt sociaal netwerk, toegankelijkheid, gebrek aan vervoer en opvang,…
Roeselare beschikt over een ruim en divers aanbod op vlak van ontspanning en vrije tijd.
Ondertussen stapten heel wat diensten en verenigingen in het systeem van de vrijetijdspas.
Roeselare doet reeds heel wat inspanningen op de vlak maar een blijvende inzet is echter
noodzakelijk.

CONCREET
Het lokaal beleid zoekt naar manieren om drempels weg te werken en om de meest kwetsbare
mensen naar het vrijetijdsaanbod en de vrijetijdspas toe te leiden.
In praktijk is het zo dat heel wat mensen reeds een vrijetijdspas hebben of recht hebben op een pas
maar daar geen of weinig gebruik van maken.
Daarom pleiten we dat:
 de stad zorgt dat het aantal plaatsen waar de pas kan aangevraagd worden vergroot;
 toeleiders iets flexibeler worden bij het uitreiken van de pas. We krijgen de indruk dat er
steeds strenger wordt toegezien op het uitreiken van de pas. Er zou iets meer op basis van
vertrouwen kunnen gewerkt worden.
 onderzocht wordt waar een automatische toekenning mogelijk is. Dit zou een grote stap
vooruit zijn. cfr. vakantiewerking Babeloe waar dit al toegepast wordt.
 de stad blijft investeren in de samenwerking en toeleiding vanuit laagdrempelige
initiatieven zoals De Bieweg, De Kom Af, Elim, VOC Opstap, t’Hope,… kansengroepen naar
vrijetijdsactiviteiten.
“Elk Telt” stimuleert het nemen van initiatief. Zo worden projecten als Leerforce, buurtinitiatief
stimuleren en brede school als positief ervaren.
We pleiten er voor dat er binnen Elk Telt meer aandacht is voor het zoeken naar mogelijkheden om
projecten verder te continueren en de impact er van te verschalen of uit te breiden.
Momenteel is het aanbod vrije tijd in Roeselare versnipperd. Dit maakt het moeilijk voor kwetsbare
mensen én voor toeleiders om een overzicht te krijgen van het aanbod. Om de toegankelijkheid te
vergroten bekijkt de Stad op welke manier het aanbod minder versnipperd en overzichtelijker kan
gemaakt worden.
RAP OP STAP zou een brugfunctie kunnen innemen als partner van het vrijetijdspunt. Het ontbreekt
momenteel aan tijd en middelen om te investeren in deze zeer brede doelgroep.
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Het lokaal bestuur ondersteunt (ook financieel) organisaties die aangepaste prijzen voorzien en
bestaande systemen meteen toepassen om de prijzen voor iedereen haalbaar te maken.
VOC Opstap, t’Hope, … proberen steeds de laagste prijs te garanderen. Waar geen sociale tarieven
gebruikt werden omdat ze niet bestaan kennen ze een extra vrijetijdspaskorting toe.
De Stad verplicht nu twee tarieven. Dit is op zich een goede zaak maar voor organisaties die met
kwetsbare groepen werken en sowieso al de goedkoopste prijs voorzien is dit een extra kost die ze
zelf moeten dragen.
Het lokaal bestuur zet zich in om de toegankelijkheid van het vakantieaanbod voor de meest
kwetsbare kinderen te verhogen.
 De stad zorgt ervoor dat in het vakantieaanbod voor kinderen steeds een aantal plaatsen
voor de meest kwetsbare kinderen zijn voorbehouden, zowel voor speelpleinwerking als
voor kampen. Aangezien het voor mensen in kwetsbare situatie moeilijk is om ver vooruit
te plannen is het belangrijk om deze plaatsen lang genoeg open te houden.
 De Stad zorgt voor een toegankelijk inschrijvingssysteem voor activiteiten.
 De Stad voorziet opvang voor kinderen met een beperking en zorgt dat er een aanbod is
voor alle leeftijdscategorieën .
 De Stad voorziet een behoeftedekkend aanbod in taalstimulerende initiatieven voor
kinderen en jongeren.
Voor monitoren en aanbieders van het vrijetijdsaanbod (kampen, speelpleinwerkingen,
kinderopvang,…) wordt vorming voorzien rond armoede, het omgaan met kinderen met een
beperking, kinderen uit kwetsbare gezinnen en vorming rond omgaan met diversiteit.
Het veldwerkoverleg binnen de stad verzamelt expertise en deelt knowhow met reguliere
aanbieders van vrije tijd en/ of jeugdwerk. Dit overleg stimuleert de linken met het Vlaamse
jeugdwerk voor allen en maakt info en ondersteuning zo sneller toegankelijk waar nodig.
Voor deze vormingen kan met verschillende diensten/ organisaties samengewerkt worden.
De Stad zet zich in om het aanbod en de toegankelijkheid van activiteiten voor kwetsbare (jong)
volwassenen te vergroten.









De Stad voorziet ook structurele ondersteuning voor basiswerkingen die een
vrijetijdsaanbod voor kwetsbare jongvolwassenen voorzien. Deze groep valt vaak tussen de
mazen van het net. Ze kunnen geen gebruik meer maken van het jongerenaanbod en zijn
nog te jong voor activiteiten voor volwassen.
Het aanbod tijdens schooluren voor 30’ers en40’ers blijft beperkt (of onbekend). Deze
groep hoort niet meer bij de jongvolwassenen en voelt zich niet op zijn plaats bij de
senioren (in dienstencentrum). Bij uitwerken en bekendmaken aanbod wordt extra
rekening gehouden met deze doelgroep.
De Stad ondersteunt werkingen die taalcafé’s, oefenplaatsen, … voor anderstaligen
voorzien. De vraag is heel groot. Het aanbod blijft beperkt. Vraag om dit op laagdrempelige
plaatsen (ARHUS wordt niet altijd als laagdrempelig beschouwd) en op meerdere
momenten in de week te organiseren.
De Stad zoekt naar methodieken waardoor kwetsbare volwassenen vrijblijvend kennis
kunnen maken met het aanbod van verenigingen in Roeselare.
De resultaten van LEERFORCE worden gebruikt om de toegankelijkheid naar activiteiten te
vergroten o.a. rond fysieke toegankelijkheid, mobiliteit, kinderopvang, …
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10.

MOBILITEIT –EEN TOEGANKELIJKE EN VEILIGE STAD

Ik zit in een rolstoel en trek goed mijn plan. In mijn eigen straat is geen plaats voor mij op het
voetpad. Ik moet op de rijweg rijden en voel me niet veilig.
Mijn zoontje gaat met de fiets naar school. Hij reed in een put aan de verkeerslichten en zijn
fiets is beschadigd.

ONZE BEZORGDHEID
Mobiliteit is niet alleen belangrijk voor de economisch ontwikkeling van de stad. Een performant
mobiliteitssysteem biedt personen en organisaties toegang tot een uitgebreid gamma aan diensten,
biedt mensen de kans om zich te ontplooien, te ontspannen en verbetert de arbeidsmobiliteit.
Mensen verplaatsen zich, omdat ze op verschillende locaties wonen, werken, winkelen of naar
school willen gaan. Alle kinderen moeten toegang krijgen tot het onderwijs ook als ze geen eigen
vervoersmogelijkheden hebben. Geen enkele inwoners zou werk moeten weigeren omdat hij er niet
kan geraken.
Heel wat mensen voelen zich onveilig als zwakke weggebruiker en vinden dat er op het vlak van
fietsveiligheid nog heel wat werk aan de winkels is. Positief is de aangepaste schoolomgeving aan
een aantal lagere scholen (SBS De Vlieger Rumbeke) in Roeselare en een aantal recent aangelegde
fietspaden (Westlaan, TRAX,…). Ook het fietspad door het kerkhof werd als positief genoemd.

CONCREET
Het lokaal bestuur draagt bij tot een goed uitgebouwd, toegankelijk en betaalbaar openbaar
vervoer.
Een mogelijkheid is het opnemen van een deel van het abonnement van de Lijn bij mensen met
verhoogde tegemoetkoming maar ook bij een aantal mensen die in kwetsbare positie zitten
(bijvoorbeeld mensen in collectieve schuldbemiddeling).
Het lokaal bestuur dringt aan op een uitbreiding van het aanbod van openbaar vervoer zodat er een
goede dekking van het grondgebied is en de nabijheid van plaatsen van belang voor het bereiken
van werk, diensten, ontspanning, onderwijs, sociale netwerken… goed bediend worden.
vb. Bij het Stedelijk Sportstadion in Krottegem is de bushalte verdwenen.
vb. Lessen Open School duren tot 21u. De laatste bus naar station is om 20u 10.
De stad gaat na of scholen, centrum voor ambulante revalidatie binnen redelijk tijdsbestek
bereikbaar zijn met het openbaar vervoer. Indien dit niet het geval is, voorziet de stad eigen
vervoer.
De stad zorgt dat er ook ‘s avonds aansluitend op treinen ook busvervoer voorzien is naar de
deelgemeenten.
De stad onderzoekt de mogelijkheden om initiatieven van de Lijn over te nemen en waar nodig zelf
vervoer te organiseren.

Ieders stem telt 2018 | Memorandum lokale verkiezingen

28|32

De stad investeert in veilige fietsinfrastructuur en voorziet genoeg ruimte voor fietsers.
Om zich fietsstad te noemen is meer nodig dan recreatieve fietsroutes en een wielermuseum.
Veilige mobiliteit is hét thema voor kinderen, jongeren die met de fiets naar school gaan, voor
mensen die met de fiets naar hun werk willen rijden, die boodschappen willen doen in het centrum
van de stad…
De stad benoemt de fietser als prioritaire weggebruiker, breidt het aantal fietspaden uit en volgt de
staat van de bestaande fietspaden regelmatig op.
Verschillende kruispunten (vanuit de rand naar het centrum toe) zijn nog niet veilig. Er is geen of te
nauwe doorgang voor fietsers, er zijn oneffenheden/ putten in de grond, …
De stad kan verkeerslichten aanpassen zodat fietsers voorrang krijgen. Wanneer een fietsstrook
voor de auto’s voorzien wordt, zorgt men dat ook de doorgang tot bij de fietsstrook veilig is.
De stad sensibiliseert automobilisten over aangepaste snelheid.
De stad evalueert de wijzigingen in het fietscirculatieplan regelmatig en past deze indien nodig aan.
Er kwam bijvoorbeeld veel reactie op de mogelijkheid om in twee richtingen te fietsen in de
binnenstad terwijl er geen plaats voor is. Er waren verschillende meldingen van valpartijen, fietsers
die tegen geparkeerde auto’s geduwd werden.
In de wintermaanden worden ook fietspaden veilig en sneeuwvrij gemaakt.
De Stad zorgt dat bestaande maatregelen nog beter bekend gemaakt worden.
De schoolfietskaart is een goed instrument en moet blijvend bekend gemaakt worden.
De Slimme Mobiliteitsschakels vormen een fijnmazig netwerk van vrijliggende paden die
voetgangers en fietsers toelaten om hun bestemming op een veilige en comfortabele manier te
bereiken. Het bestaan ervan is nog niet voldoende gekend.
Het uitleenpunt voor buggy’s aan ARHUS is een positief initiatief en blijft bestaan.
De stad werkt aan de toegankelijkheid van de voetpaden voor mensen in een rolstoel of met een
buggy.
Ook voetpaden buiten het commerciële centrum en in de woonwijken moeten toegankelijk
gemaakt worden, dit op vlak van breedte en doorgang, als op vlak van drempels en
hoogteverschillen.
De stad voorziet betaalbare fietsverhuur voor kwetsbare groepen
Momenteel is het voor studenten mogelijk om aan een goedkoop tarief een fiets te huren (5 €/
maand). Ook andere mensen hebben nood aan een betaalbare fietsverhuur.
Mensen in een financieel zwakke positie hebben vaak geen auto. De fietsverhuur is voor hen zeer
duur. Voor bepaalde kwetsbare groepen zoals werklozen die het financieel moeilijk hebben, zou
men dezelfde voorwaarden kunnen voorzien.
Afhankelijk van de af te leggen afstanden zou dit kunnen uitgebreid worden naar elektrische fietsen
en bromfietsen.

Minivélo, fietsdelen voor kinderen wordt meer en herhaaldelijk gepromoot.
Bij het begin van het schooljaar kan dit bekendgemaakt worden, in het voorjaar, bij
gezinsondersteuning,…

Ieders stem telt 2018 | Memorandum lokale verkiezingen

29|32

Het lokaal bestuur zorgt dat iedereen die recht heeft op vertraagd examen voor het behalen van
een rijbewijs hiervoor een attest krijgt. Ze volgt hiervoor de criteria opgelijst in de Vlaamse
verordening.
Niet alleen anderstaligen hebben het moeilijk met dit examen. Ook laaggeschoolden, mensen die
moeilijk lezen en schrijven, mensen die niet met computer om kunnen,… hebben baat bij een
vertraagd examen.
De stad bekijkt de mogelijkheid om mensen in een kwetsbare positie (bijvoorbeeld werklozen) de
kans te geven om hun rijbewijs te halen.
Dit kan door een auto tijdelijk ter beschikking te stellen van mensen die de financiële mogelijkheid
niet hebben om lessen te volgen bij de rijschool.
Bvb. Mensen kunnen op bepaalde momenten een auto reserveren. Een vrijwilligerspool zorgt voor
rijlessen. Lokale middenstand, UNIZO, serviceclub stelt auto met reclame ter beschikking en stad
zorgt voor verzekering.
Stof om na te denken… Project om uit te schrijven?
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In samenwerking met:

www.iedersstemtelt.be
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