
 

 

6. Sociale dienstverlening 
 

1. Realisaties van huidige bestuursperiode 
 

• Eén van de eerste beslissingen van het nieuwe gemeentebestuur was de toetreding tot de regionale 
Kringwinkel. Als laatste gemeente van de regio kunnen al onze inwoners gratis gebruik maken van de 
ophaaldiensten. Tegelijkertijd ondersteunen we de  tewerkstelling van laaggeschoolde arbeiders, 
besparen we kosten van afvalverbranding voor de gemeente en verminderen we samen de afvalberg. 
Drie vliegen in één klap.  

• Via een samenwerkingsverband tussen OCMW en Huize Roborst is in het rusthuis het seniorenrestaurant 
ontstaan. Naast het aanbieden van betaalbare maaltijden aan 60-plussers wil het project ook de 
vereenzaming van de senioren tegengaan. Senioren kunnen tegen een kleine vergoeding naar het 
seniorenrestaurant gebracht worden.   

• Het gemeentebestuur doet een serieuze inspanning om bij officiële aangelegenheden fairtrade-
producten aan te bieden, dit om de eerlijke handel in de zich ontwikkelende landen te steunen. 

• Iedereen heeft recht op verwarming, daarom heeft het gemeentebestuur enkele initiatieven 
ontwikkeld. Er is een brandhouttoelage voor mensen met een bescheiden inkomen of die verhoogde 
tegemoetkoming genieten van ziekenfonds. Het OCMW onderhandelde met mazoutleveranciers om een 
gespreide betaling toe te laten of bood een renteloze lening aan. De doelgroep voor de 
verwarmingstoelage werd uitgebreid, naast leefloners kunnen nu ook inwoners met bescheiden inkomen 
gebruik maken van de toelage. De maximumtoelage voor steenkool werd opgetrokken tot 125 euro per 
gezin. Tot slot is er de renteloze lening voor het plaatsen van dakisolatie en hoogrendementsbeglazing 
voor OCMW-behoeftigden. Zo worden energiebesparende maatregelen ook meer betaalbaar voor 
personen met een eerder bescheiden inkomen. Goed voor het milieu en de energiefactuur. 

• Dankzij aangevraagde subsidies van de Nationale Loterij kunnen we de mobiliteit van o.a. 
rolstoelgebruikers en senioren verhogen via de minibus. De bus staat ook ten dienste van verenigingen 
die lid zijn van een gemeentelijke adviesraad, op basis van een  kilometervergoeding.  

• In juni 2009 werd de visietekst over het sociaal huis door OCMW-raad en gemeenteraad aanvaard. 
Sinds april 2008 is er in het gemeentehuis een sociaal deskundige in dienst, die onder meer de 
jongeren- en seniorenraden ondersteund. Sindsdien is geen vooruitgang gemaakt van de oprichting van 
het sociaal huis.  

• Het OCMW is aangesloten bij het steunpunt vakantieparticipatie. Hierdoor kunnen Zwalmse 
gezinnen met een bescheiden inkomen deelnemen aan uitstappen van het steunpunt. Deze uitstappen, 
o.a. een bezoek aan de zoo, weekvakanties aan zee en jongerenkampen, zijn betaalbaar voor mensen 
met een bescheiden inkomen aangezien er gewerkt wordt met een lager sociaal tarief. 

• Het OCMW geeft een tussenkomst van maximum 50 euro per kind voor gezinnen die al hulp krijgen van 
het OCMW of een bescheiden inkomen hebben, om deel te nemen aan sportieve, sociale en 
culturele activiteiten (ook de speelpleinwerking en de sportkampen). 

• Personen die extra afval hebben om medische redenen (bijv. dialysemateriaal) krijgen een extra 
korting op hun DifTar-afrekening. 

• De gemeente is deze beleidsperiode gestart met de uitgebreide ondersteuning van de 11.11.11 
campagne en steunde de voorbije jaren op bescheiden wijze enkele verenigingen zoals Amnesty 
International, Music for Life enz… Aldus werd een begin gemaakt van een noordzuidwerking in onze 
gemeente.  

• Personen die vanwege hun beperkt inkomen geen beroep kunnen doen op stielmannen, kunnen kleine 
herstellingen, aanpassingen, onderhoudswerken, energiebesparende maatregelen, boodschappen, enz… 
laten uitvoeren door de klusjesdienst.  

• Er is een begin gemaakt van de gemeentelijke premie voor de mantelzorger. Een persoon die 
dagelijks een bedlegerige of andere chronisch zieke verzorgd, komt in aanmerking voor een 
maandelijkse premie van 25 euro.  
 



 

 

 

2. Aandachtspunten voor de beleidsperiode 2013-2018 
 

• Alles wat de gemeentelijke overheid kan bijdragen tot de bestrijding van de armoede, moet hoge 
prioriteit krijgen in het beleid. Dit kan slaan op de ondersteuning van gezinnen qua woonkwaliteit 
(verantwoordelijk stellen van huiseigenaars en verdere samenwerking van de Kringwinkel, wat niet 
alleen een ecologische meerwaarde heeft), qua voeding (seniorenrestaurant, het beproefde voorbeeld 
uit andere gemeenten van een sociale kruidenier, …), qua energiekost, qua tewerkstellingskansen, enz. 
Behalve voor dit laatste krijgen zeker de kinderen hiervoor bijzondere aandacht.  

• De kost van wonen is voor heel veel mensen nog te hoog. Het programma voor de realisatie van 
sociale woningen, o.m. om onze sociale woonnorm te halen, dient resoluut te worden uitgerold. Door 
het aanbod te verhogen kunnen jonge mensen in onze gemeente blijven wonen.  

• Wij pleiten voor de realisatie van een woonzorgcentrum in Munkzwalm, dit om voornamelijk 
Zwalmenaren de kans te bieden hun oude dag in onze gemeente te kunnen laten beleven. 

• Wij staan voor de ontwikkeling van een sociaal huis, waar iedereen welkom is om zich te informeren of 
gebruik te maken van onze diensten. Dit moet de veel nauwere samenwerking inluiden van 
gemeentebestuur en OCMW dan dat vandaag het geval is. Om de kosten te drukken dienen synergieën 
ontwikkeld, bv. personeelsbeheer, informatiekosten, enz…   

• Via sociale tewerkstelling krijgen laaggeschoolden een kans om aan de slag te gaan. 
• Het systeem van de ondersteuning van de mantelzorger dient onverkort verder gezet worden. Elke 

mantelzorger blijft minstens een maandelijkse premie van 25 euro ontvangen.  
• Wij vinden het belangrijk dat nieuwe inwoners zich vlug thuis voelen in onze gemeente. Een eerste 

stap hiertoe is hen op de hoogte te brengen van alle gemeentelijke initiatieven maar ook van het 
bestaan van diverse verenigingen . Het aanbieden van een kennismakingscontact is hiertoe een eerste 
aanzet  

• Samen met de vrijwilligers willen wij de noordzuidwerking verder invulling geven. De gemeente is 
immers het beleidsniveau dat het dichtst bij de burger staat. Dat het mogelijk is om met alle vrijwilligers 
samen te werken los van politieke of ideologische overtuiging werd duidelijk in de actie voor Haïti die we 
in 2010 organiseerden. In de ondersteuning van ontwikkelingsprojecten dient er in hoge mate aandacht 
voor de kinderen te worden besteed.  

 

3. Checklist 
 

1. Armoedebestrijding en sociale tewerkstelling : acties verder zetten 
2. Lidmaatschap van de Kringwinkel : ok 
3. Begin gemaakt van een noordzuidwerking in de gemeente : ok 
4. Begin gemaakt van een gemeentelijke premie voor de mantelzorger : ok 
5. Begin gemaakt van gebruik fairtradeproducten door gemeentelijke overheid : ok 
6. De realisatie van een woonzorgcentrum en sociale woningen in Zwalm : verder aan werken! 
7. OCMW-cliënten worden met nieuwe initiatieven ondersteund in voeding, verwarming, kosten van cultuur 

en vakantiewerking : ok 
8. Opstart sociaal huis en sterkere samenwerking gemeente/OCMW: visietekst is er, nu nog de uitvoering 
9. Begin gemaakt van de vermindering van de ophaalkosten van huisafval voor bv. dialysepatiënten : 

gerealiseerd 
10. Verdere uitbouw PWA-werking : doen 

 


