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Geachte voorzitter
Betreft: schriftelijke vraag gemeenteraad februari 2014 – Samenwerking RIMO Limburg
Behandelaar: S&D-fractie – Melissa Bosmans
Eind vorig jaar werd op de gemeenteraad het meerjarenplan 2014-2019 voorgesteld en goedgekeurd door de
meerderheid. Wijkwerkingen en het verenigingsleven zijn hierin het cement van onze samenleving en volgens
het gemeentebestuur dan ook een beleidsprioriteit. Onder meer een integrale benadering van het
opbouwwerk voor wijkversterkende initiatieven werd hierbij naar voor geschoven.
Echter vandaag stellen we vast dat het buurt- en opbouwwerk aan waarde verliest in onze gemeente. Concreet
is het zo dat er voor RIMO Limburg geen nominatieve subsidies meer voorzien zijn. Wel is er sprake van een
budget van 40.000 euro in te zetten voor ‘buurtgerichte initiatieven’. Voor dit budgetartikel is er momenteel
echter geen enkele overeenkomst afgesloten in het kader van deze initiatieven, alvast niet met RIMO Limburg.
De afspraak zou wel zijn dat RIMO Limburg een aantal keer per jaar een schijf van 10.000 euro kan opvragen.
Dit vinden we als S&D een erg ongebruikelijke werkwijze die op geen enkel vlak zekerheden biedt en die vooral
een miskenning is van het belang dat RIMO Limburg heeft in de uitbouw van de diverse wijkwerkingen. RIMO
Limburg zette de voorbije jaren versterkt in op een aantal kwetsbare wijken in onze gemeente en dat
hoofdzakelijk met eigen middelen, verkregen via decretale subsidies. Het gevolg van de huidige onzekere
gemeentelijke aanpak is dat RIMO Limburg hierdoor verplicht wordt om voor onze gemeente keuzes te maken.
Voornamelijk Houthalen-Oost is daar de dupe van.
Waar RIMO Limburg voorheen actief was in wijk De standaard rond wijkontwikkeling, in Houthalen-Oost rond
het thema leefbaarheid en in Meulenberg met buurt- en opbouwwerk valt Houthalen-Oost vandaag al uit de
boot. Maar naast Houthalen-Oost is er ook nood aan buurt- en opbouwwerk in Lillo en de sociale woonwijk in
Sonnis, iets wat ook blijkt uit verschillende barometers. Gelet op de beleidsvisie die deze meerderheidspartijen
zo graag opperen, was het dan ook logisch en vooruitziend geweest als er op een structurele manier met RIMO
werd samengewerkt, in het bijzonder voor deze wijken en inzake deze wijkinitiatieven.
Graag willen we als S&D dan ook hierrond volgende vragen stellen aan de bevoegde schepen.
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Welke inspanningen wil en zal dit bestuur leveren om versterkt in te zetten op onze wijken. Op welke
wijken wordt versterkt ingezet en op welke manier zal dit gebeuren?
Hoe ziet het bestuur de samenwerking met RIMO Limburg evolueren in de nabije toekomst?
Welke inspanningen zal het bestuur leveren om de leefbaarheid in al de wijken te verbeteren en met
welke partners zal hierrond structureel samengewerkt worden?

Alvast onze dank voor de antwoorden en het debat in deze op de komende gemeenteraad.
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