
Als OCMW-bestuur kan je vaak de 
mooiste plannen hebben en wil je de 
strafste resultaten in de pers krijgen. 
Toch is dit niet het belangrijkste. 

Het echte werk van een OCMW zijn 
de mensen die zich elke dag opnieuw 
inzetten voor ouderen en hulpbehoe-
venden. Zij liggen aan de basis van 
zoveel ideeën en initiatieven. 

Een woord van dank is hier dus zeker 
op zijn plaats.

Mensen maken 

het OCMW
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Halverwege de legislatuur staan we graag even stil bij de resultaten van het 
OCMW. Met dit tussentijds rapport willen we weergeven dat we de voorbije 
drie jaar niet stilgezeten hebben. 
We doen dit in de eerste plaats om de inwoners  op de hoogte te brengen van onze 
initiatieven. Maar we willen ook onze eigen verwezenlijkingen evalueren. In alle 
bescheidenheid mogen we terecht trots zijn op de realisaties van het OCMW. Lees 
er alles over in dit huis-aan-huisblad.

In samenwerking met het Centrum 
voor budgetadvies en budgetonder-
zoek (Cebud), Welzijnszorg Kempen 
en de Thomas More Hogeschool werd 
in september 2015 een pilootproject 
opgestart rond kinderarmoede.  
Het doel van het project is om  
oplossingen te zoeken voor kinderen 
uit kansarme gezinnen. 

Via werkgroepen kan men doelgericht 
werken aan oplossingen op maat voor 
elk kind en acties plannen op lange 
termijn. Onze beleidsmedewerker  

armoede en maatschappelijke  
integratie, Viviane Cornelissen, leidt 
het project.

BEERSE-VLIMMEREN

www.n-va.be/beerse
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Bedankt aan alle  
medewerkers en  
vrijwilligers voor de  
mooie samenwerking! 
Simonne Woestenborghs,  
OCMW-voorzitter

OCMW- 
special

Drie jaar OCMW-beleid: een overzicht

Pilootproject kinderarmoede

  De N-VA’ers in het OCMW van Beerse zetten zich iedere dag in voor u: Bart Smans, Sonja 
Dierckx, Nora Versmissen, Simonne Woestenborghs en Gilberte Crols.

 Kinderarmoede tegengaan is een moeilijke 
opdracht, maar het blijft een topprioriteit voor 
ons OCMW-bestuur.



www.n-va.be/beerse beerse@n-va.be

Sinds maart 2013 is er een nieuwe functie in de OCMW-
raad. De beleidsmedewerker Armoede en Maatschappelijke 
Integratie verzamelt informatie, kijkt na waar er subsidies 
voor projecten rond armoede kunnen opgevraagd worden 
en ook hoe we onze schouders kunnen zetten onder nuttige 
initiatieven. 

Om dit takenpakket uit te voeren is een samenwerking 
met organisaties op het terrein van essentieel belang. Onze 
samenwerking met De Schakel is een goed voorbeeld.

Elke dag zetten verschillende overheden, vrije 
beroepen, middenveldorganisaties, vrijwilligers 
en burgers zich in voor gezinnen met kinderen en 
jongeren. 

Met de Huizen van het Kind willen we de krachten 
bundelen zodat meer gezinnen beter ondersteund 
worden. Lokaal geeft OCMW Beerse dit initiatief 
vorm. Eind 2016 hopen we de eerste concrete 
resultaten voor te leggen.

Bij de aanstelling van de 
OCMW-raad in 2013 kozen 
we er bewust voor om de 
politieke mandaten af te 
bouwen. 

In verschillende comités 
opteerden we ervoor om niet 
alle vijf de politieke mandaten 
in te vullen. Dat levert een 
besparing op van 95 568 euro 
bruto over de hele legislatuur.

Verkozenen ontvangen voor 
deze comités een vergoeding. 
Dit is logisch, want er kruipt 
veel vrije tijd in. Soms 
worden er zelfs verlofdagen 
opgeofferd om vergaderingen 
te kunnen bijwonen. Door 
de politieke mandaten te 
verminderen, wordt er dus 
stevig op de vergoedingen 
bespaard.

De OCMW-raad startte in het begin van de legislatuur  
een kleinschalig woonproject voor personen met dementie 
op. Het project kost 2 miljoen euro. Bij de opstart zouden 
we een lening aangaan van 1,3 miljoen euro. De overige 
700 000 euro zou gefinancierd worden met eigen middelen. 

Boekhoudkundig leek het erop alsof de gronden aan de 
Schutsboom nodig waren om de  gemeentelijke inbreng te 
financieren. Omdat de cijfers in het meerjarenplan moesten 
ingevuld  worden, werd toen de verkoop van de gronden aan 
de Schutsboom ingeschreven om aan 700 000  euro te komen. 
Maar eigenlijk was het nooit de bedoeling om het speelplein 
te verkopen. Door een doordacht beleid te voeren hebben we 
die intentie kunnen nakomen.

Bij de opmaak van het budget voor 2016 bleek zelfs dat in 
de periode 2013-2014 al 1,3 miljoen minder werd uitgegeven 
dan in het originele meerjarenplan werd voorzien. Hierdoor 
wordt de lening voor het project voorlopig beperkt tot  
700 000 euro. We hopen dit nog te verlagen.

Wat we verder ook niet mogen vergeten is dat we in de eerste 
3 jaar een historische schuld van 1,4 miljoen euro afbouwden. 

Als we het meerjarenplan aanhouden, hebben we 
tegen het einde van 2019 maar liefst 2,67 miljoen 
schulden afgebouwd.

Gemeente wil armoede  
wegwerken en maatschap-
pelijke integratie bevorderen

Huis van het Kind biedt  
ondersteuning voor  
gezinnen

Trendbreuk met het verleden
Hervorming politieke mandaten bespaart OCMW 95 000 euro

Schulden drastisch afgebouwd, Schutsboom niet verkocht

 Beerse heeft de ambitie om tegen 2019 zo’n 2,7 miljoen 
aan schulden af te bouwen.

Gemeenschappelijk aankopen loont
Het gemeentebestuur heeft een medewerker aangesteld 
die alle aankopen van de gemeente opvolgt. Concreet 
moet hij ervoor zorgen dat de gemeente bij al haar 
aankopen met verschillende leveranciers kan 
onderhandelen zodat ze de beste prijs krijgt. Sinds 2015 
worden ook de aankopen van het OCMW onder de loep 
genomen.

Een voorbeeld: voor de aankoop van een nieuwe 
industriële wasmachine was een bedrag van 10 000 
euro voorzien op basis van uitgaven uit het verleden. 
Dankzij de gemeentelijke medewerker werd de machine 
aangekocht voor slechts 3 929 euro. We hoeven u dus niet 
te overtuigen dat deze aanpak voordelig is voor u, de 
belastingbetaler.

Eén financieel aanspreekpunt
Nadat de financieel beheerder van het OCMW op 
pensioen ging, besloot het gemeentebestuur om de 
financiën onder te brengen bij de financieel beheerder 
van de gemeente. We besparen hier niet alleen mee, maar 
zorgen ook voor slechts één financieel aanspreekpunt. 
De gemeente, het OCMW en de scholen hebben 
ook redelijk wat gebouwen. Vanaf 2016 is er één 
toezichthouder aangesteld hiervoor. Op die manier krijgt 
het bestuur een duidelijk beeld van de toestand van de 
gemeentelijke gebouwen.

De poetsdienst en de technische dienst van het OCMW en 
de gemeente zijn ondertussen eveneens samengesmolten. 
We kiezen dus voor het efficiënt inzetten van onze 
medewerkers.

Tegen 2030 zal het aantal mensen met 
dementie verdubbelen. Daarom besloten 
we in 2013 om het woonzorgcentrum uit 
te breiden met kamers voor mensen met 
dementie. Oorspronkelijk was het de 
bedoeling om tien kamers bij te bouwen. 

Na een succesvolle onderhandeling slaagden 
we erin om, binnen het budget, zelfs tot twaalf 
kamers te komen.  

Op 8 maart 2016 mocht onze OCMW-voorzitter, 
Simonne Woestenborghs, de eerste spade in de 
grond steken. Voorlopig  hebben we maar een 
erkenning om vijf kamers uit te baten. 

We hopen dat de Vlaamse minister van Welzijn 
en zijn kabinet inzien dat Beerse inspanningen 
levert om de vergrijzing tegen te gaan, en snel 
ook de aanvullende erkenningen zal geven.

Mantelzorgers kunnen niet 
dag en nacht paraat staan om 
een hulpbehoevende te helpen. 
Een Collectieve Autonome 
Dagopvang (CADO) kan hier 
een oplossing bieden. 

We hebben een 
behoeftenonderzoek gedaan 
naar de noodzaak, maar 
die blijkt er op dit moment 
niet te zijn, ook omdat onze 
buurgemeenten Vosselaar en 
Lille al zo een CADO hebben. 

Het lijkt ons dan ook nu niet 
aangewezen om daarin te 
investeren. 

We volgen deze problematiek 
wel op de voet!

Het OCMW zorgt onder meer voor de opvang van politieke 
vluchtelingen. Binnen zogenaamde Lokale Opvanginitiatieven 
(LOI’s) kunnen we deze mensen opvangen.

Concreet neemt een LOI 
de vorm aan van een 
opvangcentrum. Lokaal 
beslist het OCMW om een 
opvangcentrum te openen en 

de federale overheid betaalt. 
Al meerdere jaren vangen 
we alleenstaande vrouwen 
met kinderen op in Beerse. 
Binnen onze budgettaire 
mogelijkheden, staat ook de 
opvang van een gezin van vijf 
personen op het programma.
 
In het opvangcentrum krijgen 
de mensen bed, bad en brood. 
Momenteel vangt OCMW 
Beerse 16 personen op.

Samenwerking tussen gemeente en OCMW is succes

Beerse bouwt extra  
kamers voor ouderen 
en dementerenden

OCMW Beerse ondersteunt 
mantelzorgers

Opvangmogelijkheden voor 
politieke vluchtelingen



Uw provincie wordt 
slanker en goedkoper

B E V O E G D H E D E N

Uw gemeente Vlaanderen

Halverwege de legislatuur is de provincie Antwerpen onherkenbaar veranderd. 
Onder impuls van de N-VA bespaarde de provincie 25 miljoen euro, zonder
belastingverhogingen en zonder naakte ontslagen. Toch blijft de provincie 
Antwerpen ook heel wat investeren. In de fietsostrades tussen Antwerpen, 
Mechelen, Essen en Lier en op het traject Herentals-Balen bijvoorbeeld. 
Op cultureel vlak is het nieuwe museum Zilver & Diamant een blikvanger.

Fractieleider Jan de Haes is trots dat de provinciale begroting in evenwicht blijft: 
“Onze N-VA-gedeputeerden Bruno Peeters en Luk Lemmens investeren in mobiliteit,
cultuur en veiligheid. Met een realistisch personeelsbeleid dragen zij zorg voor 
de provincie als een goede huisvader. Antwerpen is dus helemaal klaar voor de 
provinciale hervorming.”

provincieraadsleden

NU

in Antwerpen

72 -46%
nog 39 provincieraadsleden

“Antwerpen investeert in 
 fietsveiligheid en cultuur.” 

De Vlaamse Regering, met minister van 
Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA), 
is volop bezig de vijf provincies in Vlaanderen 
te hervormen. Dat is een goede zaak voor iedereen. 
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Vanaf 2018 wordt ook 
het aantal provincieraadsleden 
in elke provincie gehalveerd. 
De provincie wordt zo 
een pak goedkoper en 
dat zal u voelen. De 
provinciebelasting 
zal dalen.

Terugsturen naar: N-VA, Koningstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
info@n-va.be - www.n-va.be

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

De informatie die op dit document wordt vermeld 
is bestemd voor het interne gebruik van de diverse 
diensten van de N-VA. De wet van 8 december 
1992 in verband met de bescherming van de 
persoonlijke levensfeer ten opzichte van de 
gegevensverwerking voorziet toegansgrecht tot de 
gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie

Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen

De heer          Mevrouw
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Liesbeth Homans

Luk Lemmens, 
gedeputeerde

Jan De Haes, 
fractievoorzitter 
provincieraad

Bruno Peeters, 
gedeputeerde


