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Almaar meer mensen

vragen OCMW steun

Meer mensen, ook werkenden hebben
problemen om rond te komen, ze krijgen
de hoge huur- of energie- of schoolfactuur niet betaald, dikwijls omdat
hun inkomen te laag is. ‘900 euro per
maand is voor een alleenstaande te
weinig, zeker als je op de private huurmarkt moet huren. Deze mensen geraken zeer snel in de schulden,’ zegt Karen Thewissen, maatschappelijk werker
bij het OCMW van Aalter.
Met de aanvullende steun proberen
lokale besturen deze mensen te helpen maar om armoede in de kiem te
smoren is er meer nodig, zoals een
verhoging van de laagste inkomens
tot de Europese armoedegrens en een
betaalbaar en degelijk woningaanbod.
Bovendien verdien je met werken niet
genoeg. ‘Ook tweeverdieners komen
niet meer toe. Zonder spaarbuffer zit je
rap in de problemen,’ zegt Karen Thewissen.

Om de armoede te verminderen is een verhoging van de laagste inkomens tot de
Europese armoedegrens nodig en een betaalbaar en degelijk woningaanbod.

‘Begeleiding is zelden eenvoudig en altijd erg belastend voor de maatschappelijk werkers,’ zegt ook Koen Dresselaers, directeur sociale dienst van het
OCMW van Leuven.
Voor aanvullende steun putten
OCMW’s uit de lokale middelen. Die
steun is ook per gemeente verschillend. Dat is lastig voor de mensen.
‘Het zou veel beter zijn als hun inkomen op zichzelf zou volstaan om
de basiskosten te betalen. Dit is een
verantwoordelijkheid van de Vlaamse en federale overheid,’ zegt Wim
Dries, voorzitter van de VVSG. ‘Dan
kan de gemeente de armoede bestrijden met hulpverlening die inspeelt
op complexe problemen, doorgedreven activeringsbeleid, dienstverlening
waar ook kwetsbare gezinnen terecht
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Kregen in 2012 74.800 mensen
van het OCMW aanvullende steun
bovenop hun uitkering of loon dan
waren dat er in 2017 al 97.139. Dit
is op vijf jaar tijd een stijging met
dertig procent. Dat blijkt uit de
cijfers van de jaarlijkse OCMWbarometer van de VVSG.

kunnen en degelijke en betaalbare
huisvesting.’
Daarom vraagt de VVSG een verhoging van de laagste inkomens en
uitkeringen tot minstens de Europese
armoedegrens, waarbij werk altijd
aantrekkelijker moet zijn dan een uitkering. Ook wil de VVSG meer ondersteuning voor betaalbaar wonen. Een
uitbreiding van de huursubsidie en
-premie voor wie moeite heeft de huur
te betalen op de private markt (zo’n
30% van de private huurders) is noodzakelijk. Daarnaast zouden de sociale
diensten van de OCMW’s versterkt
moeten worden om mensen met complexe problemen nog beter te begeleiden en oplossingen te zoeken.
Nathalie Debast
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