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1.

Goedkeuring verslag 25 april 2019.

Het verslag wordt goedgekeurd.

2.

Evaluatie winteropvang dak- en thuislozen. (toelichting door Mathias Vaes,
afdelingshoofd sociale zaken)

Mathias Vaes (Afdelingshoofd Sociale Dienst) geeft toelichting bij de evaluatie van de
winternachtopvang. Achtereenvolgens wordt er stilgestaan bij
de voorgeschiedenis, de
context, de methodiek, de taakverdeling, afbakening van de doelgroep, de bezetting en de
uitstroom. Zie ook de powerpoint in cobra.
We hebben bij de opmaak van de evaluatie het werkveld betrokken. Hieruit hebben we kunnen
opmaken dat deze over het algemeen heel positief staan tegenover het initiatief.
In het debat dat op de presentatie volgt, komen volgende aspecten aan bod:
Met betrekking tot de beperkte periode waarin het project uitgevoerd wordt.
Als stad zetten we het ganse jaar door in op een acute opvang, ism CAW.
Grootste nadeel van acute opvang is dat deze vaak vol zit. Zeker in de winter.
Maar bvb vandaag waren er 2 plaatsen vrij en is een extra opvang niet nodig. De
winteropvang is het vangnet ONDER de acute opvang.
Met betrekking tot de capaciteit en het gebruik van het project:
Er zijn 2 studio’s en 13 kamers binnen de acute opvang. Bijkomend hadden we
in de winternachtopvang een maximum van 15 plaatsen. We hadden 3 à 5
aanmeldingen per nacht. Dit was meer dan verwacht.
Mechelen heeft gekozen voor een veiligheidsfirma maar toch is er de bedenking van het
CAW over het feit dat zij niet gevraagd zijn voor de uitvoering van dit project.
We zijn regelmatig in overleg met het CAW rond dak en thuisloosheid. Ook de
acute opvang is er op onze vraag gekomen en die samenwerking loopt goed.
Inéén van die overleggen, werd er hen gevraagd of ze een bijkomend project
rond winteropvang mee wensten te realiseren, hierop was het antwoord neen.
Achteraf kwam er discussie over.

We hebben in een overleg tussen de directies deze zaak nog eens besproken en
zijn het eens om samen naar de toekomst te kijken, eerder dan in het verleden
te spitten. De gesprekken gaan verder. Er wordt een nieuw lastenboek
opgemaakt voor volgende winter, waar we de geïnteresseerden weer zullen
bevragen.
Er ontspint zich een discussie rond de wenselijkheid van private actoren in
daklozenopvang en aanverwante sectoren. Met betrekking hierop duiden we dat
er voor G4S care gekozen is, net omwille van de sociale achtergrond, die vele
van hun bewakers hebben. Bijkomend werd de begeleiding van deze mensen
uitgevoerd door de maatschappelijk assistenten van het Sociaal Huis. De
combinatie van beide profielen is een meerwaarde. De problematieken binnen
de winteropvang zijn ook van die aard dat de combinatie noodzakelijk is. Er
wordt beloofd om de aanbestedingsvoorwaarden op te laden in cobra.
Bijkomend is er een raadslid die zich zorgen maakt over de 70 % van de bezoekers met
psychische kwetsbaarheid. Deze bezorgdheid wordt gedeeld. Het is goed geweest dat we
dit project hebben kunnen doen. Vaak was dit de wachtkamer van de psychiatrie.

3.

Overzicht Europese projecten binnen de afdeling sociaal beleid. (toelichting door
Katleen Van Slagmolen, afdelingshoofd sociaal beleid)

Katleen Van Slagmolen (Afdelingshoofd Sociaal Beleid) licht de Europese projecten en de
opportuniteiten voor de stad toe. Zie powerpoint presentatie in cobra.
Katleen Van Slagmolen biedt een overzicht van de Europese projecten die lopen binnen de
afdeling Sociaal Beleid. We hebben het over PACE, FLAVOUR, SIREE, VRAC en De mensen
maken de stad. Twee dossiers zijn nog in beoordelingsfase, nl. MONUMENT en COSCO.
1. PACE: Providing Access to Childcare and Employement.
Het doel is de toegankelijkheid van kinderopvang te creëren zodat mensen de
ruimte en begeleiding kunnen krijgen om stappen richting tewerkstelling te
kunnen zetten. We zijn leadpartner voor dit project, wat wil zeggen dat we de
verantwoordelijkheid dragen over de andere internationale deelprojecten. Voor
stad Mechelen is 38Volt ons lokale invulling.
2. Flavour: het oprichten van een voedseldistributieplatform
Het project heeft een drieledig doel: voedselverspilling tegengaan, mensen in
nood van voedsel voorzien en tewerkstelling creëren. Er wordt een koppeling
gemaakt met een ander project, nl. foodsavers, gesubsidieerd door de Vlaamse
Overheid. Aanvullend worden lokale en provinciale middelen ingezet.
3. SIREE: Social Integration of refugees education and employement
Het project dient twee doelen: één rond interreligieuze aspecten binnen scholen
en anderzijds het promoten van allochtoon ondernemerschap. De betrokken
scholen zijn twee basisscholen en een middelbare school.
4. VRAC: It takes a village to raise a child
Is een project om schooluitval en schoolse vertraging tegen te gaan. Het is een
zeer gebiedsgerichte aanpak, waar er in de hele wijk ingezet wordt om alle
actoren rond de leerling optimaal in te zetten. Het is een experimentele setting
waarin we hopen te leren om dit later uit te rollen waar relevant.

5. De mensen maken de Stad

In 2014 werd dit project deels al ingevuld en met Europese middelen kunnen we
dit nu verderzetten. De focus wordt gelegd op hoe de burgers Mechelen ervaren,
want zonder mensen is de stad maar leeg.
Met al deze Europees gefinancierde projecten kunnen we experimenteren en nieuwe
methodieken uitproberen om ervan te leren. Het is de bedoeling om de geleerde lessen
te dissemineren en waar mogelijk toe te passen of in te bedden in de reguliere werking.
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