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1. Toelichting buurtopbouwwerk Centrum door Samenlevingsopbouw (30’)
-

Toelichting door Katrien Laga en Joke Dekoninck

Vraag rond percentage alleenstaanden en eenoudergezinnen in centrum Harelbeke?
In Bordeaux zou dit in stijgende trend zijn richting 30 a 35 %. In Harelbeke is dit iets
minder. We beschikken over geen exacte cijfers van de stijging in Harelbeke en
Vlaanderen.
Voor huisvesting sociale woningen is het tevens niet evident om telkens een gepast
aanbod te voorzien. Voor alleenstaande ouders die week om week de kinderen hebben,
moeten we ook een voldoende ruime woonst voorzien.
Wat zijn jullie initiatieven rond werk en opleiding?
Vooral gericht op administratieve ondersteuning: helpen CV opmaken, opzoeken
vacatures online, vertalen van brieven VDAB, contacten leggen met wijkwerkers, … .
Niet de hulpverlening op zich, wel gericht helpen doorverwijzen.
We krijgen wel heel veel vragen rond werk, opleidingen en uitkeringen. Actieve
doorverwijzing naar Huis van welzijn is hierbij zeker belangrijk. De sociale dienst zet in
op trajectbegeleiding en activering, zij hebben deze opdracht en hebben beter zicht op
persoonlijke dossiers, hun historiek en welke ondersteuning er kan/moet geboden
worden.
Focus ligt op preventieve werken en niet op hulpverlening.
Samenwerking academies?
Ook hier zijn er zeker heel wat contacten rond toeleiding vriendjesdagen, … .
Vanaf komend schooljaar starten de academies ook als uitpasaanbieders zodat ook MIA
tarief kan toegepast worden.
Hoe verloopt de samenwerking met W13?
Deze samenwerking past binnen de outreachende methodiek die kadert binnen de
doelstellingen van W13. Dus hangt eigenlijk onlosmakelijk met elkaar vast en moet
elkaar versterken.
Wordt er enkel focus gelegd op de centrumwijk?
Enkel de centrumwijk springt er op basis van de verschillende criteria sterk bovenuit. Dit
wil echter niet zeggen dat er ook niet met andere gezinnen samengewerkt wordt.

Iedereen is meer dan welkom en er worden zeker ook veel mensen ruimer dan de
centrumwijk bereikt.
De samenwerkingsovereenkomst loopt ten einde 31.08.2019 en de vraag wordt
voorgelegd aan de raad van het OCMW van juni 2019 om te verlengen tot eind dit jaar.
Voor de komende beleidsperiode zal de samenwerking voor de komende jaren aan de
huidige beleidsploeg voorgelegd worden binnen het meerjarenplan.
2. Jaarverslag Huis van Welzijn: sociale dienst OCMW 2018 (20’)
-

Toelichting door Micheline Decuypere

Trend van stijging leefloon jonge mensen?
Er is een stijging bij heel jonge mensen (tussen 18 en 21 jarigen), studerende jongeren.
Is hier een reden voor?
Vroeger was het vanaf 21 jaar, nu 18 jaar. 18 jarige studenten kunnen nu ook rekenen
op een leefloon zodat ze verder kunnen studeren. Op deze manier maken ze meer kans
op tewerkstelling.
Er is ook een sterke stijging bij 26-30 jarigen. In deze doelgroep zien we vooral mensen
met psychische problemen. Veel mensen krijgen een opleg-leefloon. Vaak werken ze
maar krijgen nog een opleg.
LOI: zijn dit panden die eigendom zijn van Huis van welzijn?
Ja, dit is eigendom.
Is het de bedoeling om preventieve luik in de Mariaschool uit te breiden?
Binnen overleg OHO werd dit besproken en er is zeker interesse vanuit andere scholen.
Dit wordt verder bekeken.
Wat is het verschil tussen een LOI en een doorgangswoning?
Fedasiel wijst mensen toe aan onze lokale opvanginitiatieven, wij begeleiden de mensen.
Wij moeten de woningen ter beschikking houden. Hiervoor krijgen we een
dagvergoeding. Deze woningen kunnen niet ter beschikking gesteld worden als
doorgangswoning.
Doorgangswoningen zijn ook eigendom van ons en dienen voor mensen die dakloos zijn,
intrafamiliaal geweld, … . Begeleiding en toewijzing gebeurt door ons.

3. Jaarverslag Bibliotheek adhv. een informatieve/ inspirerende rondleiding
in de Bib (60’)
-

PPT in bijlage.

4. Varia

Evenementenloket.
Er komen redelijk wat klachten rond het evenementenloket. Heel wat zaken werden
reeds door gegeven en er wordt aan gewerkt. Het is belangrijk dat alle opmerkingen/
suggesties zeker blijvend worden door gegeven zodat we programma kunnen
optimaliseren. Pieter neemt de bezorgdheden zeker ook mee naar de juiste mensen.

