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1.

Goedkeuring verslag raadscommissie sociale zaken, welzijn, gezin,
armoedebestrijding en diversiteit van 10 oktober 2019.

Verslag wordt goedgekeurd.

2.

Toelichting Kinderarmoedeplan (door F. Vanmessem en K. Van Slagmolen Sociaal Beleid).

Centrale ambitie is om de kinderarmoede te halveren en nog sterker om een stad te hebben
zonder kinderarmoede. Niet alles kan lokaal opgelost worden, maar er kunnen vele hefbomen
lokaal ingezet worden. We kiezen er voor hier volop op in te zetten.
Screening door kind & gezin. Komt zo goed al in alle gezinnen thuis. Ze kijken naar
verschillende criteria (inkomen, arbeidssituatie, sopleidnigsniveau, huisvesting, gezondheid en
stimulatieniveau). In 2018 (laatste gekende cijfer) heeft Mechelen een kinderarmoedecijfer
van 14,3 % .
Aantal geboortes van Mechelen; 1046 geboortes, 164 kinderen in armoede.
10 werven;
- We pakken kinderarmoede vroeger aan
- Handen vrij van de hulpverleners
- Één gezin, één plan, hulpverlening is nabij, aanwezig en toegankelijk
- Meer ouders aan het werk
- Elk gezin een menswaardig inkomen
- Opleiding en schoolkansen voor ouders én kinderen
- Geen zorgen om een woning
- Een gezonde geest in een gezond lichaam
- Kinderen doen spelen en leren
- Kinderarmoede bestrijden in dialoog
Kinderarmoede = gezinsarmoede
Aanpak van kinderarmoede is een hefboom voor het ganse gezin.
Kinderarmoede is een universeel onrecht.

We moeten constant onszelf en andere partners in vraag stellen.
Het is een levend plan, ken en moet evolueren. We blijven mensen rond de tafel brengen en
bevragen.
Vragen;
-

Kan je niet vanuit leefloon inkomen bijpassen ?

we hebben ervoor gekozen dit niet te doen. We zetten meer in op de aanpassing van de
hulpgelden en kiezen zeer sterk voor de nabijheid.
Ik doe een warme oproep aan Vlaanderen om het leefloon te verhogen maar wij doen het niet.
Het heeft weinig impact op de resultaten.
-

Hoe ga je schulden sneller en gerichter aanpakken ?

We gaan sneller inzetten op schuldbemiddeling. We gaan ook outreach werken en de toeleiding
naar de sociale dienst vergemakkelijken.
-

Hoe zit dit met de berichten rond de privé investeerder en het SVK?

Privé investeerder gaat werken volgens het principe van het SVK; persconferentie in
januari
-

Sommige projecten vallen weg in de helft van de legislatuur ! Hoe komt dit ?

Dit is niet het plan. De middelen dalen naar mate het einde van de legislatuur vordert. Dit is
niet omdat we dit niet willen verderzetten, maar we willen nadenken over onze budgetten en
ook structureel inbedden, samen mét andere partners. Bvb rond 38volt zijn we momenteel in
gesprek met kind &gezin om verduurzaming in subsidiëring te voorzien.
-

Hoe komt het dat de VVSG geld geeft en de uitgaves minder zijn ? (vraag van Freya)

Dit is erg vreemd. De stad kiest resoluut om in te zetten op prenataal en zet hier ook
budgetten tegenover. De VVSG heeft op dat zelfde moment een subsidie gedaan rond
“samen gezond zwanger”, dit voor een budget van198 500 euro.
Dit bedrag moet ook volledig besteed en verantwoord worden richting de VVSG.
Belangrijk is ookdat de personeelskosten niet opgenomen worden binnen expploitatie en dus
niet in hetzelfde lijstje kan terug gevonden worden.
-

Vragen van Thijs Verbeurgt;

Het plan heeft een grote meerwaarde en is allesomvattend. Mijn felicitaties voor alle mensen
die hier aan hebben gewerkt.
Wat betreft het hoofdstuk; Ouders naar werk vind ik mooi maar niet altijd realitische
het is belangrijk om stabiele jobs te gaan creëren. We moeten kleine KMO’s overtuigen om
mee te stappen in ons nieuw concept.
Schuldbemiddeling kan ook door aan kostenreductie te doen of aan kostenbewustmaking.bvb
naar scholen.
Kinderopvang; inkomensgerelateerde kinderopvang is nodig. We zetten daar al ver op in.
In de meest kwetsbare buurten is er vaak niet hetzelfde aanbod van kinderopvang.
Kinderopvang moet een publiek systeem zijn. Kinderopvang is heel essentieel in de
ontwikkeling. Laat ons samen werken aan een mindswitch.
Extra aanbod in doorstroomwoningen ; momenteel 32 doorstroomwoningen.
We verwijzen commissie Wonen voor meer info.

- Hoe krijgen we meer tandartsen geconventioneerd?
Er zijn heel veel drempels bij tandartsen.
Veel voordelen rond mensen in armoede. We blijven hier heel sterk op inzetten.
-

Wetenschappelijk monitoren is belangrijk, kunnen we een netwerk van steden
organiseren rond armoede ? dat is een goed idee

-

Wat als het geld er niet is voor verduurzaming van heel wat projecten ?

Er is hoop maar is toch wel wat zorgwekkend. Hoe kunnen we zorgen dat iedereen mee is en
dat het echt wel stadsbreed gedragen is. we maken vooral duidelijk dat we het menes is.
- is er een screening van de gezinssituatie waar het probleem structureel is en van generatie
op generatie wordt overgedragen wordt ? heb je hier cijfers van.
Dit is altijd de bedoeling om een stituatie van een gezin op langere termijn te verbeteren.We
hebben echter geen cijfers hiervan.

3.

Toelichting Welzijnskoepel, Eerstelijnszone (ELZ) en het Geïntegreerd breed
onthaal (GBO) (door Lies Vandeneede - Sociaal Beleid).

Zie powerpoint en filmpje
Vragen;
-

Is iedereen verplicht lid van een ELZ ? de ELZ richt zich naar alle zorg en
welzijnsactoren binnen het afgesproken grondgebied. Is niet verplicht.

-

Hoe wordt de ELZ gefincierd worden? Vlaanderen betaalt

- Er zijn 3 structuren ? ELZ/welzijnskoepel en GBO. Zijn dat niet wat structuren te veel ?
Vlaanderen legt dit op. Maar te begrijpen. ELZ richt zich vooral op de zorg en welzijnsactoren.
De welzijnskoepel voert beleid rond de welzijnsthema’s. de bedoeling is wel dat er ook
kruisbestuiving is uiteraard.
- Wat is het effect op de burger ? de zorgraad wordt nu opgericht maar alles moet nog worden
uitgewerkt. Binnen 5 jaar gaan we hier beter op kunnen antwoorden.
- Is het een vervanging van het SEL-TOM ?
neen ! het SEL-TOM verdwijnt . Vlaanderen zou wel graag willen dat de mensen van het SELtom hiervoor aangesproken worden.

4.

Voorstel thema vanuit commissie voor het burgerpanel
-

Hoe kan je toegangelijkheid verhogen ? vrij ruim gezien /stadsbreed
Dit kan gaan over fysieke toegankelijkheid, maar ook voor digitale toegankelijkheid,
taal- en mentale toegankelijkheid,…

Verslaggever: Katleen Van Slagmolen

