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PERSMEDEDELING

EEN ARME HELPEN OF EEN ZWEMBAD BOUWEN?

De Vlaamse Regering voorziet in het Regeerakkoord dat de OCMW-besturen vóór het einde
van deze legislatuur dienen geïntegreerd te zijn in de Gemeenten.
Een conceptnota, opgesteld door Mevrouw Homans, Minister van Binnenlands Bestuur,
geeft duiding hoe men dit gaat realiseren.
De commissie OCMW van de ACOD, Sector Lokale en Regionale Besturen besprak vandaag
de actuele toestand inzake de integratie.
De ACOD verwerpt het idee waarbij de OCMW’s verplicht moeten integreren.
De Commissie is van mening dat de integratie in de gemeenten gezien de penibele financiële
situatie van steden en gemeenten niet de aangewezen bestuursvorm is voor sociaal beleid.
De commissie vreest dat door de integratie de maatschappelijke behoefte te budgettair zal
bekeken worden. Bovendien betreurt de Commissie dat de keuze van de Vlaamse Regering
niet voorafgegaan werd door een degelijke analyse, noch wetenschappelijke insteek en
betrokkenheid van het werkveld.
De ACOD vreest bovendien dat deze integratie te fel gericht is op de sociale dienstverlening
en voorbijgaat aan de globale dienstverlening die vandaag bestaat binnen de OCMW’s.
De benadering van deze Regering heeft duidelijk tot opzet de bestaande instellingen voor
kinderopvang, WZC, poetsdiensten e.d.m. af te stoten en/of te privatiseren.
De ACOD beklemtoont dat de afwezigheid c.q. regulerende rol van openbare initiatieven
voor kinderopvang en opvang van senioren tot gevolg gaat hebben dat de privésector de
prijzen van opvang nog verder zal verhogen en zelf zal bepalen om hun winsten te
optimaliseren.
De ACOD vreest op korte termijn de onbetaalbaarheid van deze fundamentele en
kwalitatieve dienstverlening aan de bevolking waardoor de privésector de dienstverlening
zal bepalen en niet de democratie.
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