VRAAG 7
GEMEENTERAAD

STAD MECHELEN
INDIENING VRAAG*

Voor behandeling in de gemeenteraad van 21 februari 2017
Indiener : sp.a fractie – Caroline Gennez
Vraag/interpellatie (omschrijving) : toekomst PWA in Mechelen
De Vlaamse Regering gaat het PWA-systeem grondig hervormen. Vanaf 1 januari 2018 treedt het nieuwe systeem
van ‘Wijk-werk’ in werking. Het nieuwe systeem ‘Wijk-werk’ zal ingezet worden in een traject naar werk in het
normaal economisch circuit. In tegenstelling tot het huidige PWA-systeem zal het nieuwe ‘Wijk-werk’-traject beperkt
worden in tijd en is doorstroom naar werk op korte termijn de doelstelling. De vrees leeft dat de afschaffing van de
huidige regeling van het ‘Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap’ ervoor zal zorgen dat mensen die het moeilijk
hebben op de arbeidsmarkt, het nog moeilijker zullen krijgen. Vooral de ingekorte duurtijd van tewerkstellingen in
de nieuwe regeling van ‘Wijk-werken’ baart velen zorgen. De periode zal worden gereduceerd tot 6 maanden,
eventueel verlengd door VDAB met nog eens 6 maanden.
Niet iedereen kan terecht op de reguliere arbeidsmarkt. De redenen hiervoor zijn zeer divers. De PWA-regeling zorgt
ervoor dat wie niet onmiddellijk kans maakt in een reguliere job, andere mogelijkheden wordt geboden om
betrokken te blijven bij de samenleving. Het geeft mensen de kans om een aantal uren per week zinvol bezig te zijn.
Ze voeren ondertussen een aantal bijzonder waardevolle opdrachten uit, onder meer in scholen of in lokale publieke
dienstverlening. Hiervoor krijgen ze bovenop hun werkloosheidsuitkering een kleine vergoeding van 4,10 euro per
gewerkt uur.
Niet alleen de tewerkstellingskansen voor werkzoekenden die het moeilijk hebben, komen in het gedrang. Ook de
continuïteit van de dienstverlening komt onder druk te staan door de korte inschakelingstrajecten van 6 maand. De
organisatie van ‘Wijk-werk’-trajecten zal gericht worden op korte begeleidingstrajecten i.p.v. duurzame
tewerkstellingstrajecten met een directe impact op de dienstverlening.
Het onderwijsveld is de grootste afnemer van PWA-cheques. De werkkrachten worden in het onderwijs vooral
ingezet voor de vóór- en naschoolse kinderopvang, voor hulp bij de organisatie van naschoolse activiteiten, voor
hulp bij het begeleiden van kinderen naar activiteiten en voor hulp bij het begeleiden van de schoolbus. Meer dan 1
op 4 PWA-uren staan ten dienste van schoolgaande kinderen en daarbij wordt nog geen rekening gehouden met de
stadswachten die op vele plaatsen worden ingeschakeld om de veiligheid aan de schoolpoort en de schoolbuurt te
garanderen.

Daarom mijn volgende vragen.
-

Welke gevolgen zal de afschaffing van het PWA-systeem en de nieuwe regeling teweeg brengen in
Mechelen?

-

Graag een overzicht van het aantal PWA-werknemers en het aantal uren, opgedeeld per activiteit?

-

Hoeveel PWA-beambten en gebruikers zijn er in Mechelen? Graag een overzicht van de gebruikers per
activiteit?

-

Gelet op de grote impact op het onderwijsveld bij het wegvallen van de PWA-regeling in Vlaanderen.
Hoeveel scholen maken in Mechelen gebruik van de PWA-regeling en welke taken nemen PWA-werknemers
op zich? Welke impact zal de nieuwe regeling hebben op scholen onder meer mbt voor- en naschoolse
opvang, assistentie tijdens de middagpauze, busbegeleiding enz.

-

Voorziet de stad budgetten voor de hervorming PWA?
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*indiening uiterlijk 5 dagen vóór de vergadering (voor vergadering dinsdag is dit op donderdag), bij voorkeur
vroeger, teneinde de administratie toe te laten de vraag/interpellatie te onderzoeken
Formulier als bijlage mailen naar gemeenteraad@mechelen.be (bij voorkeur), of bezorgen aan stadhuis
Mechelen, afdeling bestuurlijk beheer (dienst notulenbeheer), Grote Markt 21, 2800 Mechelen.

