Realisaties in het kader van het Lokaal Sociaal Beleid in Sint-Niklaas
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In het OCMW ESF-project 2008 -2009 zijn 20 voortrajecten voorzien. Deze zijn opnieuw gepland in 2010.
Dit met het oog op de verhoging van perspectieven op tewerkstelling, ook voor kansengroepen.
De werking van vzw Buurtbedrijf Drietakt is sinds september 2008 uitgebreid met een nieuwe
dienstverlening: onderhoud van individuele graven op kerkhoven, op vraag van familieleden.
De opdracht “verhuizen voor cliënten” werd na prijsvraag door het OCMW toegewezen aan vzw Buurtbedrijf
Drietakt.
De stad gunt opdrachten in de groensector aan de “Wase Werkplaats” en aan vzw Sociale Werkplaats IPW,
en bestelt alle broodjes voor vergaderingen bij vzw Sociale Den Azalee, onderdeel catering.
De stad heeft het nazicht van de hydranten in de deelgemeenten uitbesteed aan het Buurtbedrijf Drietakt.
Aanvragen bij de woonwinkel voor kleine ingrepen in de woning worden uitbesteed aan vzw IPW en vzw
Buurtbedrijf Drietakt (financiering door de provincie).
De stad ondersteunt financieel twee leerwerkplaatsen (IPW/groep Intro), drie sociale werkplaatsen (JOMI,
Mo-Clean, den Azalee) en één buurtbedrijf (Drietakt).
De stad ondersteunt de CBVA Passwerk, een tewerkstellingsproject voor normaalbegaafde personen met
autisme.
OCMW heeft opnieuw een erkenning als WEP promotor en werkt hiervoor samen met het leerwerkbedrijf
Waas en Dender.
Binnen OCMW onderzoekt een werkgroep hoe het OCMW in zijn bestellingen kan rekening houden met
“sociale criteria”.
In 2008 en 2009 liep binnen het OCMW een diversiteitsproject. Dit was voornamelijk gericht op het
verhogen van de tewerkstelling van zgn. kansengroepen binnen de reguliere OCMW tewerkstelling. Voor
toekomstige vacatures werden afspraken gemaakt om specifiek naar kansengroepen extra inspanningen te
doen.
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In 2010 loopt binnen het OCMW i.s.m. Leerpunt een project “geletterdheid op de werkvloer”.
De stad houdt rekening met sociale en duurzaamheidscriteria bij bestellingen (vb. Oxfamprodukten ).
De stad heeft met de sociale werkplaats Den Azalee een samenwerkingsovereenkomst rond het project
“Fietspunt” (GR december 2009).
De stad sloot met deze sociale werkplaats in maart 2010 een nieuwe overeenkomst af rond ophaling,
stockering, en verkoop of verwerking van goederen afkomstig uit uithuiszettingen.

De gemeenteraad besliste op 25 april 2008 een jaarlijkse subsidie van 20 000 euro toe te kennen aan vzw
Welzijnsschakels Sint-Niklaas voor loonkost voor de coördinator “sociale kruidenier”.
Tegelijkertijd besliste de gemeenteraad om de kerk “Sint-Theresia” (onttrokken aan de eredienst door de
kerkfabriek Sint-Nicolaas) in opstal te nemen voor vijf jaar, en deze te verhuren aan de vzw
Welzijnsschakels Sint-Niklaas, die er een sociale kruidenier in zal onderbrengen.
De stad ondersteunt het inloopcentrum Den Durpel en werkt samen met het inloopcentrum ZIG Zag
(ontmoetingscentrum in de psychiatrie).
Stad en OCMW hebben regelmatig overleg met verenigingen waar Armen het woord nemen (CAW
Waasland, Samenlevingopbouw Oost-Vlaanderen en Welzijnsschakels vzw).
Stad, OCMW en een aantal welzijnsorganisaties organiseren jaarlijks op 17 oktober plaatselijk de “Dag van
verzet tegen extreme armoede en uitsluiting” op de grote markt, met infostands, debat, en workshops.
Stad en OCMW organiseerden een gezamenlijke stookolieactie in 2008.
Verschillende maatschappelijk assistenten van de sociale dienst van het OCMW volgden ondertussen de
opleiding “bindkracht”.
De stad ondersteunde de sociale kruideniers “de springplank” en de “VLOS-kruidenier” met extra middelen
voor aankoop van vers fruit en groenten tijdens de winterperiode 2009-2010.
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Via het ondertussen uitgewerkte “flankerend onderwijsbeleidsplan” worden de Sint-Niklase scholen
ondersteund in hun zorgbeleid en krijgen zij een tegemoetkoming voor onbetaalde schoolrekeningen.

•

OCMW Sint-Niklaas werkt aan een diversiteitsplan dat zich vooral focust op het onthaal van nieuwe
medewerkers met al doelstelling de diversiteit van het personeelsbestand te verhogen.
In de deontologische code voor ambtenaren, die door de OCMW-raad werd goedgekeurd, wordt voorzien
dat uiterlijke kenmerken van diversiteit worden aanvaard zolang zij de dienstverlening niet substantieel
verhinderen.
Stad Sint-Niklaas laat personeelsleden van allochtone origine toe om gedeeltelijk tijdens de werkuren
lessen Nederlands te volgen.
OCMW Sint-Niklaas en stad organiseren vorming aan Roma-steuntrekkers (Nederlands) en
maatschappelijke oriëntatie.
De stad ondersteunt allochtone zelforganisaties en leidt hen toe naar de reguliere voorzieningen.
De vluchtelingenveldwerkster behartigt dossiers van vluchtelingen en leidt hen toe naar reguliere
voorzieningen.
De stad ondersteunt het private vluchtelingenwerk VLOS voor de begeleiding en maatschappelijke
oriëntatie van mensen zonder papieren.
De stad neemt zijn taak op bij de inburgering van nieuwkomers, die worden gecoacht door Inburgering
Oost-Vlaanderen vzw.
De sociale dienst van de stad wordt versterkt met een personeelslid van allochtone afkomst (inclusief
beleid).
De stad organiseert met Vormingplus gemengde praatgroepen voor autochtonen en allochtonen
(Babbelonië).
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Vanuit het OCMW wordt met andere zorgaanbieders overlegd inzake de noden aan residentiele en semiresidentiële opvang en thuiszorg.
OCMW Sint-Niklaas financiert de “dringende medische hulpverlening”.
Stad Sint-Niklaas organiseert in samenwerking met vzw LOGO-Waasland campagnes en acties inzake
rookpreventie in scholen, gezonde voeding in scholen (Tutti Frutti), borstkankerscreening voor vrouwen van
50 +, gezonde voeding, valpreventie, en beweging.
Stad Sint-Niklaas/OCMW en andere welzijnsactoren organiseren een wekelijks methadonspreekuur voor
heroïneverslaafden.
De stad faciliteert “de dag van de psychiatrie” telkens in de maand oktober.
Stad Sint-Niklaas ondersteunt “Wijkgezondheidscentrum” De Vlier” bij de campagne “beweging/rookstop”
in kansarme buurten, en de rookstopcampagne naar zwangere vrouwen.
Het OCMW maakte met de tandarts die het vorige tandartsenkabinet van de CM overneemt afspraken
m.b.t. het derdebetalerssysteem, waarbij het OCMW ook derdebetaler kan zijn.
Het OCMW maakte afspraken met het AZ Nikolaas over de toegang tot dringende medische zorgen voor
mensen zonder papieren.
De stad organiseert samen met LOGO een campagne “koester ze” rond borstkankerscreening, realiseert
een film rond “valpreventie” en vanaf 2010 een campagne “10 000 stappen”.
De stad organiseert met GGZ Waas en Dender een specifieke groepsaanpak volgens het ACT-principe
voor drugsverslaafden, mensen in kansarmoede en vluchtelingen met een trauma (2009).
De stad start samen met LOGO een project op voor zelfmoordpreventie in scholen (2010).

Tweetal overlegmomenten met RWO, CAW, OCMW en stadsbestuur over organisatie “casemanagement”
in Sint-Niklaas. Casemanagement wordt als extra aanbod vanuit het OCMW georganiseerd vanaf 2010.
Stad Sint-Niklaas zette samen met RWO Waasland een proefproject op inzake onafhankelijk
casemanagement en cliëntoverleg vanaf december 2008.
De stad voert preventieve drugpreventie-acties naar scholen en het uitgangsmilieu.
Straathoekwerkers van de stad leiden hun gasten toe naar de reguliere hulpverlening, en werken daarbij
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nauw samen met het OCMW.
Er is een 6-maandelijks overleg tussen de sociale dienst van het OCMW en het CAW.
Mensen die voorkomen op de lijst van de lokale adviescommissie i.f.v. een vraag tot afsluiting van de
energie, worden persoonlijk thuis gecontacteerd door een medewerker van het OCMW.
Het OCMW contacteert alle mensen voor wie een procedure tot uithuiszetting werd opgestart via de
vrederechter.
Tussen het OCMW en het CAW werden afspraken gemaakt over doorverwijzen van aanvragen tot
schuldhulpverlening ingeval van wachtlijsten.

3 maart 2008: opening woonwinkel, als gezamenlijk initiatief van stad en OCMW (biedt informatie,
behandelt premieaanvragen en doet aan intensieve sociale begeleiding).
Twee noodwoningen in Sinaai (Dries), en Lamstraat zijn al operationeel. Een derde noodwoning zal
binnenkort bruikbaar zijn (met subsidies van POD Maatschappelijke Integratie).
De stad en het OCMW ondersteunen de Huurdersbond door een collectief lidmaatschap voor cliënten en
door een werkingssubsidie.

De stad geeft huursubsidie voor bewoners van huizen van SOVEKA.
In het najaar 2009 ging een overlegvergadering door op het stadhuis waar alle IMMO-kantoren waren
uitgenodigd.
Actiedag “kartonnen dozen” op 23 mei 2009, getrokken door Vlaams Straathoekwerk: aandacht voor
dakloosheid, gebrek aan betaalbare goede woningen.
Start huurwaarborgfonds i.s.m. met het CAW Waasland voor uitstromers uit de residentiële hulpverlening
van het CAW.
Onder impuls van stad en OCMW wordt binnen de schoot van Interwaas een fonds ter reductie van de
Globale energiekost opgezet, die aan mensen goedkope leningen kan geven voor energiebesparende
verbouwingen in hun woning.
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2008: opening thuiszorgcentrum OCMW.
De 35 seniorenflats op Zwijgershoek (project stad /OCMW) werden in begin 2009 in gebruik genomen.
De stad heeft sinds september 2008 een doelgroepenwerker aangeworven die specifiek naar personen met
een handicap zal werken.
Start bouwwerken Woon-en zorgcentrum “centrum” en “Belsele” in januari 2010. vermoedelijke duur: 2
jaar.
Binnen het OCMW werd een aangepast steunverleningssysteem uitgewerkt om opnamen in een van de
voorzieningen seniorenzorg betaalbaar te maken voor senioren met lage inkomens.
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