OCMW begroting mogelijk onderschat door toestroom van asielzoekers

OCMW Oosterzele is keihard aan het werk. In vergelijking met alle cijfers van 2007 is
er een groei van de dienstverlening: meer klanten bij de poetsdienst, gezinszorg,
personenalarmtoestellen, schuldbemiddeling, sociale toelagen. De goede
samenwerking tussen meerderheid en oppositie draagt daar zeker toe bij.
Enkel de warme maaltijden gaan achteruit. SVVO-raadslid Jan Bogaert “de
prijsverhoging met bijna 20% in 2008 doet het aantal klanten dalen. Voor SVVO kan
er geen prijsverhoging in 2010 komen”. Daarenboven is het aantal onthaalmoeders
gezakt van 20 naar 15, ondanks het feit dat de vergoeding van de onthaalmoeders
met 24% steeg. “Zorgwekkend “ zegt Els Francois, “op een moment dat
kinderopvang zo gevraagd wordt”.
Jan Bogaert vreest dat er een onderschatting is van het budget voor de hulp aan
asielzoekers. Hij begrijpt niet dat de regering dergelijke maatregel nam op een
moment van crisis. Aangezien België het enige land is dat opnieuw financiële hulp
geeft, worden vele vluchtelingen uit andere Europese landen naar België geroepen.
“Oosterzele moet er 36 opnemen. Dankzij het Lokaal Opvanginitiatief (LOI) in de
Reigerstraat en de oprichting van een 2de LOI in Oosterzele wordt het quotum voor
Oosterzele met 10 naar beneden gehaald tot 26. Maar als ze allemaal vlug worden
toegewezen zal de verdubbeling van ons budget van 150.000 naar 300.000 euro niet
volstaan”.
De huisvesting van het OCMW is ook een heikel punt. Het wordt te klein als men het
lokaal sociaal beleidsplan wil uitvoeren. Het huidige gebouw heeft
uitbreidingsmogelijkheden. De fundamenten zijn erop voorzien om een verdieping
toe te voegen. Jan Bogaert stelt vast dat de meerderheid de zorgzone in
Scheldewindeke laat vallen waar het OCMW zijn plaats had. “ Er moet dus werk
gemaakt worden van de uitbreiding in Balegem maar daarvoor worden geen
budgetten ingeschreven”.
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