EEN POLITIEKE MENING LOOPT NIET ALTIJD PARALLEL MET EEN RECHTSSTAAT

Bij het aantreden van de Vlaamse Regering voorzag het regeerakkoord de integratie van de
OCMW’s in de gemeenten. Mevrouw Homans bevoegd voor Binnenlands Bestuur legde in het
verlengde hiervan een conceptnota neer in het Vlaams Parlement, waarbij de OCMW’s zouden
worden geïntegreerd in de Gemeenten.

Van in het begin hebben wij als ACOD, sector lokale en regionale besturen gesteld dat
grondwettelijk gezien een mogelijke wijziging van de organieke wet voor maatschappelijk welzijn van
8 juli 1976 niet kon zonder bijzondere meerderheid in het parlement.
Dit werd ondanks onze mening en talrijke parlementaire vragen steeds ontkend door Mevrouw
Homans.
Wij vernemen als syndicale organisatie recentelijk, dat het advies van de Raad van State, dat werd
gevraagd n.a.v. het indienen van een wetsontwerp dienaangaande, vernietigend is.
Dit hoogste rechtscollege blijkt ons als syndicale organisatie gelijk te geven.
De Minister van Binnenlands Bestuur, Mevrouw Homans, die dacht om dit allemaal in Vlaanderen
louter en alleen om efficiëntie redenen te kunnen regelen ( al wat we zelf doen doen we beter), kon
niet anders dan te rade gaan bij de Heer Bossus, Minister van Maatschappelijke Integratie in de
Federale Regering, die hiervoor een wetsontwerp neerlegde en advies vroeg bij de Raad van State.
De ACOD stelt vast dat zij als organisatie gelijk krijgt omtrent de wettelijke bepalingen in het
bijzonder in het kader van een wijziging van de organieke wet voor maatschappelijk welzijn.
De ACOD blijft stellen dat een integratie van de OCMW’s in de Gemeenten een slechte zaak is in het
kader van de onafhankelijkheid van het maatschappelijk en sociaal dienstbetoon dat de OCMW’s
vandaag uitoefenen.
Maatschappelijke en sociale ondersteuning van diegenen die buiten het sociaal vangnet vallen (de
OCMW’s zijn nu éénmaal een verlengstuk van ons unieke sociale zekerheidssysteem), opvangen via
de Gemeenten is voor ons altijd en breekpunt geweest.
OCMW’s zijn nu eenmaal geen zwembaden of andere culturele instellingen die budgettair afhankelijk
mogen zijn van gemeentelijke financiële ruimten.
Voor de ACOD kan het niet dat na meer dan 200 jaar van georganiseerde sociale bijstand, sinds
vorige eeuw georganiseerd door een autonome instelling via de OCMW’s, wordt te niet gedaan.
De ACOD is tevreden dat de Raad van State als rechtscollege de rechtse benadering van sociale
bijstand door deze Regeringen een halt toe roept.
Dit advies roept vragen op omtrent de rechtse benadering van onze regeringen inzake onze
maatschappelijke achteruitgang. De rol van de Minister van Binnenlands Bestuur, c.q. Mevrouw
Homans, is hierbij bedenkelijk, temeer daar zij het constant heeft over zelfredzaamheid waarbij de
bestaande vangnetten (OCMW’s) worden afgebouwd, zonder hierbij een degelijk alternatief voor te
stellen.

