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Tussenkomst actualiteitsdebat 18 mei 2016 – integratie OCMW-gemeente 

Beste collega’s, 

Iemand die aanklopt bij het OCMW vraagt meestal niet enkel naar een leefloon 

of andere materiële hulp. Heel vaak gaat deze vraag gepaard met andere 

problemen, bijvoorbeeld inzake huisvesting, werk, integratie, mobiliteit, school, 

enzoverder. Allemaal bevoegdheden van de gemeente.  

Op deze manier wordt de burger al te vaak heen en weer geslingerd tussen het 

OCMW en de gemeente. Dat is geen toonvoorbeeld van een klantgerichte 

overheid zoals we die allen willen zien. Naast onduidelijkheid en tijdverlies voor 

de burger, wordt bovendien een passende totaalaanpak van zijn of haar 

problemen op die manier veel moeilijker.  

 

Dát is eigenlijk de essentie van het verhaal over de integratie van gemeente en 

OCMW. Niet de structuren staan centraal, wél de dienstverlening voor de 

burger. De integratie van het OCMW en de gemeente versterkt het lokaal 

sociaal beleid ten gunste van al wie hulp nodig heeft.  

 

Collega’s, 

De toevoeging van de OCMW-voorzitter aan het College van Burgemeester en 

Schepenen, was een eerste stap naar een meer geïntegreerd lokaal sociaal 

beleid. Het daagt de gemeente en het OCMW uit om meer mee na te denken 

vanuit de bril van de andere. 
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Veel lokale besturen zijn al langer actief bezig met de uitvoering van een 

stappenplan richting meer samenwerking en uiteindelijk integratie van beide 

lokale besturen.  

Er zijn in Vlaanderen al minstens 65 gemeenten waar er 1 secretaris is voor de 

gemeente én het OCMW samen. En er zijn al minstens 115 financieel 

beheerders in hetzelfde geval. Steeds meer gemeenten oefenen de feitelijke 

integratie van het OCMW en de gemeente al in de praktijk uit, met ook 

bijvoorbeeld geïntegreerde financiële, juridische, personeels- en ICT-diensten.  

Door een volledige integratie van het OCMW en de gemeente, evolueren we 

bovendien eindelijk naar één gemeentelijk loket voor alle inwoners. Dit brengt 

meer eenvoud, meer transparantie en meer klantgerichte dienstverlening voor 

de burger. Bovendien zorgt één gemeenschappelijk loket er eindelijk voor dat 

de stigmatisering van OCMW-cliënten kan worden weggewerkt.  

 

Maar er is meer dan dat. Armoede en hulpbehoevendheid kunnen vele 

oorzaken en gevolgen hebben die elkaar beïnvloeden en vragen dus een 

gecoördineerde aanpak, dwars doorheen verschillende beleidsthema’s. Door 

de integratie van gemeente en OCMW kan je als lokaal bestuur een beter 

antwoord bieden op de maatschappelijke uitdagingen.  

 

Daarom, collega’s, is het een goede zaak dat deze Vlaamse regering verder 

werk zal maken van de integratie van de gemeente en het OCMW. Zeker niét 

van de afschaffing van de taken van het OCMW, laat dat duidelijk zijn!  
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Het is de vaste wil van deze Vlaamse regering, met minister Homans op kop, 

om de OCMW’s uiterlijk tegen de start van de volgende lokale bestuursperiode 

te integreren in de gemeentebesturen. De regering heeft daartoe maximaal 

overleg gepleegd met de federale regering om de hinderpalen hiertoe op te 

heffen. De federale oplossing laat echter jammer genoeg op zich wachten. 

Maar de tijd dringt. Minister Homans en de Vlaamse regering zorgen dan maar 

zelf voor de oplossing. Een uitstekende oplossing. 

 

Vanaf 2019 zal het de gemeenteraad zijn, die overigens wél rechtstreeks 

verkozen is door de bevolking, die het lokaal sociaal beleid zal bepalen. En 

uiteraard, collega’s, zal het niet die publieke gemeenteraad zijn die individuele 

steundossiers behandelt. Daarvoor blijft het Bijzonder Comité voor de Sociale 

Dienst, waar bovendien ook externe experten deel zullen kunnen van 

uitmaken. En uiteraard blijft de vertrouwelijkheid en de bescherming van de 

privacy in deze dossiers ook in de toekomst gegarandeerd. Dat is nogal evident.  

 

Dankzij de oplossing die minister Homans uitdokterde, kan de maximale 

integratie van OCMW en gemeente plaatsvinden. De burger zal er wel bij 

varen: een geïntegreerd sociaal beleid, waar hij of zij centraal zal staan. Niet de 

structuren zijn van tel, wél de dienstverlening aan de Vlamingen.  

 

Wij geven de minister en de regering alvast het volste vertrouwen voor het 

uitwerken van deze belangrijke beleidsmaatregel.  

 


