
 

 

Thema: Armoede 

 

Geachte college 

Geachte schepen 

 

In de beleidsvisie die deze bestuursmeerderheid presenteert, wordt herhaaldelijk vermeld dat deze 

bestuursmeerderheid bijkomend en versterkt wil inzetten op het lokaal armoedebeleid. Hierbij 

haalt u aan dat u kiest voor een doorgedreven sociaal beleid, op het creëren van een kwaliteitsvol 

aanbod inzake opvang- en zorgcapaciteit naar gezinnen, ouderen en doelgroepen toe. U wil versterkt 

inzetten op sociale tewerkstelling en huisvesting en u wil het vrijwilligerswerk in deze context 

stimuleren.  

Allemaal zeer nobele doelstellingen. De meest recente cijfers tonen immers aan dat het op vlak van 

armoede in onze gemeente vandaag de dag absoluut niet goed gaat. De toekomst ziet er in realiteit 

op dit vlak effectief niet rooskleurig uit.  

Het netto belastbaar inkomen ligt in onze gemeente met 25.298 euro lager dan het Limburgs 

gemiddelde. Het aantal leefloners steeg de voorbije vijf jaar van 69 naar 117 en ook het aantal 

inwoners dat recht heeft op een verhoogde tegemoetkoming blijft stijgen. Momenteel zitten we daar 

aan een percentage van 15,7%. Het is trouwens erg opvallend om te zien dat dat recht op verhoogde 

tegemoetkoming bij steeds meer jongeren (van 0 tot 24 jaar) in onze gemeente voorkomt. 

17,6 gezinnen op 1.000 hebben in onze gemeente een budgetmeter. Ter vergelijking: in Limburg ligt 

dat percentage op 14,3 gemiddeld. En we blijven ook nog steeds zitten met een erg hoog cijfer inzake 

geboorten in kansarme gezinnen. 12% van de geboorten in onze gemeente gebeurt nog steeds in een 

kansarme omgeving. Dat is 1 op 9 kinderen.  

Een bloemlezing van cijfers die inderdaad effectief aantoont dat versterkt inzetten op 

armoedebestrijding vanzelfsprekend moet zijn in uw meerjarenvisie én uw meerjarenbudget. We 

keken als BUUR-fractie dan ook erg uit naar de concrete maatregelen die u op dit vlak de komende 

jaren versterkt wil uitbouwen. De verpakking rond dit thema voorspelde véél, maar de inhoud bleek 

bijzonder pover. 

Laat ons beginnen met het positieve nieuws. U voorziet als bestuur 180.000 euro voor de 

verbouwingswerken aan het voormalig Sociaal Huis, een plek waar Sint Vincentius naartoe zal 

verhuizen. U voorziet ook 290.000 euro voor de aankoop van het voormalige Infrax-gebouw van 

waaruit Warm Hart opereert. Dat zijn twee investeringen die dankbaar zijn, maar nieuw beleid kan je 

dit niet noemen. Beide investeringen gaan al jaren mee in ons meerjarenbudget en we hopen dan 

ook dat het de komende jaren nu eens effectief doorgang zal vinden.  

Echter, door te investeren in gebouwen voer je op vlak van armoedebestrijding geen beleid. Wie de 

trieste cijfers rond geboortes in kansarmoede, rond de stijgende leefloon-afhankelijkheid of rond de 

grote populatie inwoners die hun stroomfactuur amper kunnen betalen, wil aanpakken, moet een 

doorgedreven inhoudelijk beleid voeren met pijlers die zich effectief richten op de betrokken 

doelgroep zelf. Zo’n armoedebeleid heeft nood aan inzet op onderwijsvlak, op sociale huisvesting, op 

individuele begeleiding, op vroegtijdige detectie, en op aspecten als individuele gezondheid, 

tewerkstelling en huisvesting.  
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We vinden het als BUUR-fractie een absoluut gemiste kans dat net op die inhoudelijke domeinen 

er de komende jaren geen verschil wordt gemaakt met het verleden. We onderbouwen die stelling 

simpelweg met de opsomming van cijfers die direct uit uw meerjarenbudget komen: 

- Schoolopbouwwerk  jaarlijks 199.496 euro, geen stijging, geen verhoging ten    

      opzicht van het verleden 

- Toelagen maatschappelijke participatie : jaarlijks 171.706 euro, opnieuw geen stijging en geen   

      verhoging ten opzichte van het verleden  

- Sint-Vincentius:    jaarlijks 8.100 euro als werkingstoelage, idem als in het  

      verleden en ook hier geen verhoging  

- Warm Hart:    jaarlijks 16.000 euro en ook hier: dit is hetzelfde bedrag als in   

      het verleden en ook hier is geen verhoging voorzien 

- STEBO, RIMO, ARKTOS   ook hier zien we dat de middelen die voor deze organisaties   

      in deze context voorzien worden, net dezelfde middelen zijn   

      als de jaren voordien.  

Ook op vlak van vrijetijdsparticipatie zien we dat het al heel wat jaren bestaande budget van 6.291 

euro de komende jaren simpelweg behouden blijft.  

De enige nieuwkomer in het armoedeverhaal is de ondersteuning die u als bestuur vanaf volgend 

jaar voorziet voor vzw De Weggeefwinkel. Deze organisatie ontvangt vanaf 2020 een toelage van 

1.000 euro per jaar. Als BUUR zijn we beschaamd dat u een organisatie die jaarlijks honderden 

inwoners ondersteunt op tal van vlakken, een organisatie die dagelijks mensen voorziet van 

broodnodige zaken zoals voeding en kleding, een organisatie die nota bene gegroeid is van onderuit, 

gegroeid vanuit de mensen zelf, slechts op zo’n lage manier inschaalt en ondersteunt. Met deze 

ondersteuning stelt u deze maatschappelijk absoluut relevante organisatie ineens gelijk met 

bijvoorbeeld een carnavalsvereniging of een wielerwedstrijd. 

In uw eigen beleidsvisie haalt u als bestuur ook aan dat er binnen het werkingskader van dit 

gemeente- en ocmw-bestuur actoren zijn die een versterkende rol kunnen spelen inzake 

armoededetectie en –bestrijding. Een passend voorbeeld hierbij is het Huis van het Kind. En u heeft 

gelijk, dit is zo’n actor die binnen de armoedebestrijding een absolute meerwaarde zou kunnen 

bieden. Maar ook hier zien we dat het bij holle slogans blijft. De ingeschaalde personeelsmiddelen 

voor het Huis van het Kind blijven ook de komende jaren onveranderd op 114.083 euro staan, 

evenals een status-quo voor de opvoedingswinkel met een jaarbudget van 8.500 euro, de toelage 

aan vzw Kind en Taal à rato van 45.000 euro per jaar en de toelage aan Daidalos vzw van  27.000 

euro. Allemaal budgetten die identiek zijn aan de budgetten van de voorgaande jaren, budgetten ook 

die de komende jaren niet stijgen. Je kan dus niet stellen dat er inhoudelijk meer ingezet wordt op 

armoedebestrijding dan voorheen. 

Als BUUR vinden we het jammer. We vinden het jammer dat de indruk gewekt wordt dat er de 

komende jaren versterkt gaat ingezet worden op armoedebestrijding, maar we zien dat het enkel 

maar gaat om reeds lang voorziene investeringen in onroerende goederen. Een actie die inhoudelijk 

bitter weinig bijdraagt aan effectieve armoedebestrijding.   

Onze vraag aan de bevoegde schepen is dan ook héél duidelijk. Als u enerzijds zo hoog van de toren 

blaast dat armoedebestrijding een prioriteit is en dat er de komende jaren versterkt op ingezet zal 

worden, maar als wij anderzijds vaststellen dat er inhoudelijk géén budgettaire extra’s voorzien zijn 

in het meerjarenbudget: hoe wil u die doelstelling dan effectief gaan realiseren? We zijn bijzonder 

benieuwd naar uw inventief en doordacht antwoord hierop.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


