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Nieuwjaarsreceptie OCMW  2008 

 

Geachte Burgemeester ,Erevoorzitter van het OCMW, schepenen, leden 

van de raad van het OCMW 

 Geachte Genodigden waar we een goede samenwerking mee hebben  

     en vooral al het personeel van het OCMW en die genieten van hun 

pensioen  

 

Eindejaarsspeech is voor mij dit jaar een terugblik op het voorbije jaar. 

Een jaar van vernieuwing op vele vlakken in het OCMW een jaar van 

grotere veranderingen. Voor het personeel was de verandering enorm dat 

voelde ik zeer goed aan een andere voorzitter en dan nog een vrouw , ja 

het was helemaal anders. 

 Ik gaf me  een jaar tijd voor mijn inwerking, inleving in  deze zo 

belangrijke  dienst naar de bevolking  het OCMW. 

Na een jaar moeten we wel eens zelf durven evalueren, een jaar hebben  

we gehad om elkaar  te leren kennen,hoe reageren we hoe ervaren we 

mekaar en zoveel dingen die op de werkvloer belangrijk zijn. 

  

Ikzelf heb me moeten plaatsen na een zeer sterke voorzitter in deze grote 

onderneming.  

Waar zeer veel gebeurt 

 

   Hopelijk wennen jullie allen aan mij, Een voorzitter opvolgen die heel 

anders was dan ik vertelde ik vorig jaar in mijn nieuwjaarsrede is niet de 

meest eenvoudig taak. 

 Mijn aanpak is volgens sommigen zachter zelfs te zacht , ik ga daar 

rekening mee houden , ik laat ieder gemakkelijk  zijn woord, echt 

oeverloos discuteren is anders niet aan mij besteed ,  raadsleden  ik ben 

gestart met een zeer open vizier en tolerante houding, het team gebeuren  

was voor mij belangrijk , ons eerste jaar is nu om tijd voor het tweede op 

een andere wijze ?? Wel heb ik de overtuiging opgelopen dat bepaalde 

mensen hun plaats nog niet hebben gevonden , de grenzen van hun  

bevoegdheden nog niet duidelijk kennen. 

 

Beste personeelsleden  

IK had en heb heel veel vertrouwen in iedereen die hier werkt en hoop dat 

mijn zienswijze niet moet veranderen, Ik meen het.   
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* eerste pijler van het OCMW  De sociale dienst waar zoveel 

mensen hun hulp uitschreeuwen  met tevens en groot financieel inpakt. 

 Dan begint een ganse reeks omzwervingen van dossiers van de ene 

dienst naar de andere, heel wat wegen om te kunnen geven wat de 

mensen toekomt ; omwegen om te controleleren, veel papier steeds, in het 

achterhoofd van de assistent, ontbreekt er niets . 

 Dat  alles om de mensen te steunen, helpen  dat is onze hoofdtaak toch?  

alles mooi uitgetypt in de juiste kolom geschreven en ondertekend en dan 

gaan de centen buiten, en onze dorpsbewoners in nood zijn tevreden, 

hopen we dan toch. 

Hiervoor hebben  het secretariaat en de financierende dienst:  

boekhouding en de ontvanger voor de betalingen 

 

-1-- Onze eerste verandering is voor de sociale dienst : de 

verbouwing  van de garage tot een landschapskantoor  waar de 

sociaal assistenten beter en ongestoord  kunnen werken , een dringende 

aangelegenheid .Daarna veranderen we de voorzijde met gesprekslokalen 

voor het cliënteel en een grotere balie. Geen tochthoekje meer. 

 

We krijgen immers meer mensen over de vloer met budgetproblemen,de 

levensduurte neemt toe:voeding en vooral stookolie  moet ik niet 

vertellen Daarom de nood aan meer individuele ontvangstruimte en 

gesprekslokalen 

  

Wel zijn er minder vluchtelingen 

Dit moet mij van het hart : het kerstverhaal bij de inhuldiging van de 

kerststal in lubbeek was zeer schokkend  Het OCMW zou iemand een 

nacht in de koude hebben laten slapen een zwangere vrouw uit een ver 

land Dit verhaal is compleet verzonnen en kwetsend voor al deze die zo 

snel en accuraat deze vluchtelingen hebben geholpen onze sociale dienst, 

ten andere het was wel niet in de kersttijd dat deze mensen hier waren 

beland.. 

 

In de toekomst dringen er zich andere aandachtspunten op zoals budget 

problemen en. het woonprobleem door  die levensduurte. 

 

*  We wandelen langs de keuken veel kookprestaties voor de 

thuismaaltijden en de  flatbewoners, het restaurant hier  en straks kan je 

genieten van een schitterende receptie Op het kerstfeest waren de 

aanwezigen erg onder de indruk van de lekkere keuken.  
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* het dienstencentrum tweede pijler  

 Hier gonst het van  activiteiten,  lessen allerhande, senioren aan de 

computer , de taallessen vooral  Spaanse lessen  hebben succes denk ik,  

zelfs ik ben ervan overtuigd,  voor de overwinteraars uit lubbeek naar het 

zuiden . Etentjes, vlaaienloten, danspartijen, knutselen zelf een grote 

groep kantklosster soms zie ik verf plamuur, bussen allerhande, 

spuitmateriaal in kleuren en minder goede geuren, Busuitstappen gans 

België door met ons busje en chauffeur. 

  

* en in de laatste gang weer zulke actieve mensen  die zorgen voor de 

poetsdienst en gezinshulp en op het einde ons strijk atelier een van de 

laatste nieuwe initiatieven van de vorige voorzitter  Wij hebben ook nog 

nieuw projecten 

  

--2- de mantelzorg premie een initiatief dat uit ons net goedgekeurd 

locaal sociaal beleidsplan komt  

De mantelzorger die  een waardvol werk presteert als vrijwilliger, kan op 

die wijze erkenning krijgen en dit  zowel van de man of vrouw voor wie 

hij zorg draagt, als van het OCMW  we leggen ze een beetje in de watten. 

 

 In  het locaal sociaal beleidsplan zitten nog veel initiatieven te wachten 

op realisatie dat is voor de volgende jaren . Het moet uitmonden in een 

sociaal huis waar iedereen terecht kan voor zijn specifiek probleem en 

ook op de juiste plaats terecht komt na doorverwijzing. 

Sommige leden van de raad zagen het project blijkbaar niet zo positief 

maar laat ons de tijd om er aan te werken! Rome is ook niet op een dag 

gebouwd. 

. 

*derde pijler service flats zijn zeer gegeerd en een lange wachtlijst 

vormt zich, ze blijft groeien alleen al uit inwoners van lubbeek   

-3 ons volgend  project  de uitbreiding van sevice flats is de 

opdracht. Niet talmen rond gissingen als - mag dat wel -kan dat wel -heb 

je goed geteld -is het rendabel  en nog honderd  en één vragen voor de 

uitbreiding gaan we, we zetten onze krachten daarop, en vinden een 

oplossing voor alles. 

 

De gemeente heeft op het laatste overleg formeel gesteld  dat ze groen 

licht wil geven voor deze uitbreiding. Natuurlijk is daar een prijskaartje 

aan verbonden maar een omelet bak je ook niet zonder de eieren eerst te 

breken. En zijn onze inwoners het niet waard ? 
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In de pers stond wel geschreven dat  het OCMW overschot van geld had 

maar die interpretatie is wel niet helemaal juist ik weet ook niet waar de 

pers dat vandaan haalt in elk geval ik zag niemand; de inspanningen die 

het OCMW gedaan heeft om tegoeden van het ministerie los te maken en 

op onze rekening te krijgen is wel wat afgeroomd door de gemeente 

Erevoorzitter ik heb niet kunnen bekomen wat in 2006 was afgesproken 

dat we deze sommen mochten houden om investeringen te doen in 2007 

toen  dacht ik al aan de service flats , maar een gedeelte, sorry, moest 

terug vloeien naar de gemeentekas.  Misschien was ik niet sterk genoeg 

toen, op de overlegvergadering, ik stond uiteindelijk alleen met mijn idee. 

 Het OCMW financieel team vond niet dat ik me moest schuldig 

voelen,ik had mijn best gedaan, tijdens het laatste overleg met de 

gemeente zijn er al wat plooien glad gestreken  

 

Ik heb ook geleerd dat de initiatieven uit het OCMW  zeer zwaar op de 

korrel genomen worden, we moeten zuinig zijn; spijtig dat we niet allen 

multimiljonair zijn hé !   maar een recht pad naar ons doel zou te 

gemakkelijk zijn. 

 

 

  

Alles is team werk elke schakel is belangrijk en moet even sterk zijn als 

de andere ik reken op al de schakels:  secretaris, Personeel en de externe 

diensten die ons ondersteunen de gemeente,  IGO,  IL,  bos deskundigen.  

 

Ik wens u allen een gelukkig  en voorspoedig 2008 , een jaar met geen te 

grote hobbels op de weg  enkel te nemen hindernissen die we allen 

aankunnen. 


