
Opmerkingen bij OCMW- raad 

 

Punt 6 GAW indexatie 

Bij nieuwe dagprijs: wat is genotsrecht? Wat is gebruiksrecht? 

 

Punt 8 armoedebeleid 

Door Vzw “ Uit de marge” werd deze zomer een belevingsonderzoek gedaan. 

Dit naar aanleiding van de overlastproblematiek veroorzaakt door een groepje jongeren . 

De resultaten werden nu toegevoegd bij de agenda van de OCMW –raad. 

Een deel van het onderzoek betreft kansarmoede en doordat de Vlaamse regering geldt ter 
beschikking stelt aan de lokale besturen voor armoedebestrijding is het gemeentebestuur zinnens 
voor de periode van 1 jaar een halftijds-medewerker te voorzien dieals laagdrempelig aanspreekpunt 
fungeert voor kinderen, jongeren en gezinnen. 

Gaat dit initiatief verder gezet worden in het beleid in de toekomst- aangezien het uitwerken van een 
lokaal armoedebeleid  deel uit maakt van het meerjarenplan van Lochristi - of is deze aanwerving 
maar voor 1 jaar ? 

Onze fractie stelt voor deze functie, na evaluatie,  te regulariseren na 1 jaar en wat uit dit project 
voortvloeit door te voeren in het regulier beleid en niet te laten stilvallen. De nood is er nu en dat zal 
in de toekomst ook zo zijn (stijgende armoedecijfers) dus dit na 1 jaar structureel inbedden zal 
noodzakelijk zijn. 

Een ander deel van het onderzoek betreft “jongeren”. Naar jongeren toe doen de onderzoekers 
interessante  voorstellen van acties ( bv geeft de jongeren recht op rondhangen in openbare 
ruimte;neem een aantal structurele maatregelen ivm de ruimtelijke ordening en de inrichting van de 
openbare ruimte zoals het inrichten van een skate-park,geef deze jongeren dus letterlijk en figuurlijk 
“ruimte) 

Het gebeurde onderzoek is – volgens onze fractie- heel nuttig en we hopen dat het gemeentebestuur 
dit al leidraad zal gebruiken om de problemen zoals vermeld in het onderzoek  aan te pakken, anders 
is het onderzoek een maat voor niks geweest. 

Dus staat het gemeentebestuur open omdeze acties te onderschrijven en te volgen ? 

Opmerkingen bij GRraad 

 

Akkoord bij alle punten 

Punt 3 organogram 

We gaan akkoord met de logischer structurering en clustering van de verschillende domeinen. 

We zien ook correctere en evenwichtiger functiewegingen op de verschillende diensten wat de 
werking alleen maar ten goed komt. Hierdoor haalt u nog meer deskundigheid binnen het personeel 
wat alleen maar het beleid ten goede kan komen. 



 

Vraagstelling 

Hilde 

1) De gemeente tekende in voor het lokale energie- en klimaatpact (LKEP). 

Dat betekent dat de gemeente inzet op 4 werven om klimaatmaatregelen te treffen: 
klimaatadaptatie en klimaatmitigatie. 

De gemeente wordt vanuit de overheid financieel ondersteund om concreet aan de slag te gaan om 
deze doelstellingen te bereiken. 

De gemeente kan vanaf jan. 2022 projecten, voorstellen indienen in kader van een van de thema’s 
van het LKEP. 

Ik stuurde ifv de jeugdraad het idee van Bos+ door rond “wonderwoudjes” wat kadert in werf 1 
“vergroenen” en is goedgekeurd door het kabinet B. Somers om in te zetten  om deze doelstelling te 
bereiken, waar te maken. 

Het is een uitgelezen moment om bvb de terreinen van de jeugdverenigingen nog meer te 
vergroenen. 

Met de ondersteuning van Bos+ en het participatieve traject dat zij voorstellen een unieke kans. 

Dit zou besproken worden op 28.10.21 in een overleg met de jeugdraad. Ik ontving nog geen 
terugkoppeling hiervan. Wat is het resultaat na dit overleg? 

 

2) Op VOP van 22.11.21 ll werd meegedeeld dat de noodzakelijke werken aan de Koning 
Albertlaan worden uitgesteld tot latere datum.  
a) Waarom werd, omdat de problematiek al jaren bekend en aangekaart is, hier geen 

budget voor voorzien om deze penibele verkeerssituatie aan te pakken? 
 
b) Kunt u specifieker qua timing want nu werd geen tijdspad hierin meegedeeld? Wordt dit 

binnen deze legislatuur nog uitgevoerd of doorgeschoven naar een volgende legislatuur?  

 

 


