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I. ALGEMEEN
1. Personeelsbestand
Het personeelsbestand zag er per 31 december 2018 als volgt uit:
 deskundige personeel, financiën en ondersteuning OCMW
 beleidsmedewerker & verantwoordelijke sociale dienst
 maatschappelijk assistenten sociale dienst en dienst senioren
 technisch assistente / maaltijdbedeling
 huishoudhulpen

1 VTE
0.8 VTE
4.8 VTE
1 VTE
12.1 VTE

2. Aantal cliënten (sociale dienst en seniorenloket)
aantal cliënten

2013
616

2014
621

2015
539

2016
616

2017
620

2018
635

% verschil
+ 0,24%

In vergelijking met 2017 is het aantal cliënten ongeveer gelijk gebleven. De hulpverlengingsvragen
worden steeds complexer. In vergelijking met enkele jaren geleden dient meer tijd geïnvesteerd om
naar een stabiele situatie voor de cliënt te streven.
De cliënten met een leeftijd van 65 jaar of ouder worden geholpen door de 2 maatschappelijk
assistenten van het seniorenloket. In 2018 betrof dit 376 cliënten, hetzij 59% van het totale cliënteel.
leeftijd cliënten
< 20 jaar
20 - 29 jaar
30 - 39 jaar
40 - 49 jaar
50 - 64 jaar
65 - 74 jaar
75 - 85 jaar
> 85 jaar
onbekend
totaal

aantal (incl. dienst huishoudhulp e.a.)
9
36
42
60
68
65
182
129
44
635

3. Huisbezoeken en spreekuren (sociale dienst en seniorenloket)

2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
% verschil

aantal huisbezoeken
1.062
843
644
605
770
641
698
+9%

aantal gesprekken tijdens spreekuur
1.062
834
678
634
772
897
955
+ 6,5 %

Het aantal huisbezoeken en gesprekken tijdens het spreekuur bij de leeftijdscategorie onder de 65
jaar is toegenomen. In 2017 werd het door de hogere werkdruk moeilijk op regelmatige basis op
huisbezoek te gaan en werd aan mobiele cliënten vaker gevraagd zelf naar het OCMW te komen.
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Deze tendens werd in 2018 verder gezet.
Voor de leeftijdscategorie boven de 65 jaar blijven huisbezoeken belangrijk. Sommige cliënten zijn
immers minder mobiel. Bovendien is het OCMW moeilijk bereikbaar met het openbaar vervoer.
Het piek in het aantal huisbezoeken in 2012 had te maken met de opstart van het
huisbezoekenproject 80+ en de inhaalbeweging die hiervoor in 2012 gebeurde.
Voor nieuwe dossiers wordt minstens één huisbezoek afgelegd bij de opstart van het dossier. Indien
de persoon zich zelfstandig kan verplaatsen wordt nadien afgesproken tijdens de spreekuren op het
OCMW. Voor de lopende dossiers leefloon en equivalent leefloon moet minstens 1 huisbezoek per
jaar uitgevoerd worden.

4. Financiële steunverlening
a. Leefloon (recht op maatschappelijke integratie)
De belangrijkste voorwaarden om recht te hebben op maatschappelijke integratie zijn:
 In België verblijven
 Meerderjarig zijn (of ontvoogd door huwelijk, of een kind ten laste hebben)
 De Belgische nationaliteit hebben (ofwel EU-onderdaan met verblijfsrecht langer dan 3 maand
zijn, ofwel vreemdeling ingeschreven in het bevolkingsregister, ofwel erkend vluchteling of
staatsloze)
 Bestaansmiddelen hebben die lager zijn dan het bedrag van het leefloon
 Werkbereid zijn, tenzij dit om gezondheids- of billijkheidsredenen niet kan
 Gebruik maken van rechten: uitkeringen sociale zekerheid, onderhoudsverplichtingen
Bedragen leefloon op 1 september 2018:
Categorie
1 = samenwonende persoon
2 = alleenstaande persoon
3. = persoon met gezin te zijnen laste
Toekenningen leefloon door OCMW Oud-Heverlee
- gezin
- alleenstaande
- samenwonende

Leefloon op maandbasis
€607,01
€910,52
€1.254,82
27
13
5
9
5

leefloon
2013
2014
2015
2016
2017
2018

aantal
15
20
20
23
27
27

weigeringen
- voldoende inkomen
- sociaal onderzoek kon niet worden afgerond

7
3
4

stopzettingen
- verhuis naar andere gemeente
- verwerving inkomsten
- onvoldoende inspanning/niet werkbereid

12
2
8
2

schorsingen
1
onvoldoende inspanningen geleverd voor het vinden van studentenjob.
Geïndividualiseerd Project voor Maatschappelijke Integratie (GMPI) en Sociale Balans
Na de beslissing tot toekenning van een leefloon of equivalent leefloon wordt samen met de
gerechtigde een Geïndividualiseerd Project voor Maatschappelijke Integratie (GPMI) opgesteld voor
de duur van maximaal 1 jaar (verlengbaar) of, voor studenten, voor de duur van de studie. Een GPMI
is in eerste instantie gericht op inschakeling in het beroepsleven. Voor sommige cliënten is dit echter
niet, of nog niet, mogelijk, bijvoorbeeld omwille van gezondheidsredenen of een
verslavingsproblematiek. Wanneer werken (nog) niet kan wordt samen een stappenplan opgesteld
waarin het streven naar een verbetering van de situatie van de cliënt centraal staat (bvb. psychische
begeleiding).
Het OCMW krijgt voor elk GPMI gedurende 1 jaar een extra subsidie. Voor sommige dossiers is, mits
grondige toelichting waarom de gerechtigde nog niet aan het werk is, een verlenging met 1 jaar
mogelijk. Het OCMW ontvangt als subsidie gedurende maximaal 12 maanden 10 % van het
leefloonbedrag. Voor een student geldt dit gedurende de hele looptijd van de studie.
Voor de studenten met leefloon is het GPMI gericht op het behalen van een diploma.
Elk GPMI dient 3 keer per jaar, samen met de cliënt, geëvalueerd te worden. Van elke evaluatie
wordt een kort verslag opgemaakt en eens per jaar wordt een uitgebreid verslag over het verloop van
het traject opgesteld.
Indien de gerechtigde de afspraken uit het GPMI niet naleeft kan de OCMW-raad (vanaf 2019 het
Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst) beslissen het leefloon voor één maand te schorsen. Die ene
maand mag gespreid worden met bvb. 1 dag per week, zodat betrokkene geen hele maand zonder
inkomen zou zijn. Bij herhaling binnen het jaar kan de uitbetaling van het leefloon geheel of
gedeeltelijk geschorst worden voor een periode van maximaal 3 maanden.Uiteindelijk kan beslist
worden de toekenning van het leefloon volledig stop te zetten.
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Vóór het opstellen van het GPMI en met het oog op een maximale individualisering ervan, stelt de
maatschappelijk assistent een Sociale Balans op waarin hij de behoeften en de mogelijkheden van de
gerechtigde op maatschappelijke integratie analyseert. Deze analyse laat niet alleen toe de vragen,
noden en behoeften maar ook de belemmeringen en hindernissen van de gerechtigde en diens
mogelijkheden, bekwaamheden en vaardigheden in kaart te brengen.
De uiteindelijke bedoeling is samen met de betrokkene na te gaan wat hij of zij wenst te doen en,
desgevallend, wat hem of haar verhindert om zijn/haar doelstellingen te bereiken.
Verschillende thema’s kunnen besproken worden naargelang van de realiteit van de betrokken
persoon, zoals de gezins-, gezondheids- en huisvestingssituatie, de budgettaire, administratieve of
mobiliteitstoestand en de opleidings- en beroepssituatie.
Andere invalshoeken kunnen eveneens inzicht verschaffen in het potentieel van de gerechtigde:
cultureel leven en ontspanning, zelfbeeld en zelfvertrouwen, communicatievaardigheden, toegang
tot de digitale wereld, deel uitmakend van een leefwereld en een sociaal netwerk, in staat zich te
organiseren, te plannen, …
Via al deze thema's worden de 'stabiliserende' en 'destabiliserende' elementen (of sterke en zwakke
punten) van de gerechtigde belicht. Doelstellingen worden geformuleerd om aan de
'destabiliserende' elementen te werken.
Aantal GPMI's in 2018
GPMI gericht op opleiding, Nederlandse les, werk
GPMI student
GPMI gericht op werken aan gezondheid

10
1
2

De socio-professionele integratie (SPI)-vrijstelling
Een leefloner die een erkende beroepsopleiding volgt of gaat werken, ontvangt een vergoeding of
loon. Tot een bepaald bedrag - de socio-professionele vrijstelling - worden deze inkomsten niet
afgetrokken van het leefloon.
In 4 dossiers werd de socio-professionele integratie (SPI)-vrijstelling toegepast.
Premie aan studenten met leefloon
In 2018 ontving 1 student met leefloon € 100 studiepremie.

b. Steunverlening aan behoeftigen zonder inschrijving in een bevolkingsregister (equivalent
leefloon)
Toekenningsvoorwaarden zijn dezelfde zoals deze beoogd door de wet betreffende het recht op
maatschappelijke integratie (leefloonwet).
Bijkomende voorwaarden voor een equivalent leefloon:
- de aanvrager moet zijn gebruikelijke en effectieve verblijfplaats hebben op Belgisch grondgebied
en beschikken over een verblijfsvergunning
- de aanvrager moet zich in een noodsituatie bevinden, hetgeen betekent dat hij niet in staat is om
onderdak te vinden, zich te voeden, zich te kleden, zich te wassen of toegang te krijgen tot
gezondheidszorg
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- geen recht hebben op een leefloon (omdat men niet aan alle vereiste voorwaarden voldoet) maar
zich in een vergelijkbare noodsituatie bevinden.
In 2018 ontvingen 4 personen het equivalent leefloon en werd dit in één dossier stopgezet
De bedragen van de sociale bijstand equivalent aan het leefloon zijn gelijk aan die van het leefloon en
variëren naargelang de gezinssituatie van de betrokken persoon.
Naast een equivalent leefloon (of loon via een sociale tewerkstelling op basis van artikel 60§7
OCMW-wet) worden ook de medische- en farmaceutische kosten terugbetaald voor personen die,
omwille van hun verblijfsstatuut, niet in regel zijn met mutualiteit.
De begeleiding van deze personen beperkt zich niet tot financiële en administratieve ondersteuning.
Meestal is intensieve begeleiding noodzakelijk. Vaak wonen zij immers voor het eerst zelfstandig in
België.

c. Terugvorderbare financiële steun ('lening')

2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

aantal cliënten
16
12
17
21
19
27
21

aantal steunen
20
14
21
24
22
29
19

toekenningen weigeringen
14
19
21
19
28
19

2
0
3
1
1
4

45
40

35
30
aantal cliënten

25

aantal steunen

20

toekenningen

15

weigeringen

10
5
0
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018
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De 19 toegekende terugvorderbare financiële steunen betroffen
huurwaarborg
1ste maand huur
voorschotten
aankoop stookolie, laptop,…
schulden
totaal

4
1
3
6
5
19

Beslissingen bij hoogdringendheid
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Deze dossiers worden altijd tijdens de eerstvolgende zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn
ter bekrachtiging voorgelegd.
Terugvordering bij
- betrokkene
13
- derden (uitbetalingsinstellingen, CSR) 6
Het aantal toegekende terugvorderbare financiële steunen daalde ten opzichte van 2017. Een
verklaring hiervoor is te vinden in de stijging van het aantal toegekende niet terugvorderbare
steunen. De sociale dienst stelde een niet terugvorderbare steun voor wanneer het voor de cliënt
een te zware belasting zou zijn om de steun terug te betalen. Het is immers niet zinvol een financiële
steun te eisen wanneer bij aanvang geweten is dat dit voor de cliënt niet haalbaar is.
d. Niet terugvorderbare financiële steun
aantal cliënten
aantal steunen
2012
25
24
2013
20
21
2014
16
17
2015
21
22
2016
18
21
2017
24
26
2018
34
40
De toegekende financiële steun betrof
- medische, farmaceutische, paramedische en hospitalisatiekosten
+ ondersteunende diensten (schoolkosten, opvangkosten,…)
+ kosten psycholoog
+ ondersteunende diensten en psycholoog
- vervoer en tolkkosten naar psycholoog
- tussenkomst aankoop bril
subtotaal = 24
- 1ste maand huur
- betaling nutsvoorzieningen + verzekeringen als extra steun
- begrafeniskosten
- verhoging zakgeld in serviceflat
- aanvulling op pensioen
- voorkomen verkoop inboedel
- aankoop busabonnement
- ten laste name kappersopleiding
- steun ikv socio culturele participatie
totaal

aantal
4
3
5
9
1
2
4
3
1
1
1
2
2
1
1
40
9

8 aanvragen werden geweigerd:
- ontbreken van essentiële gegevens zodat sociaal onderzoek niet kon worden afgerond
- voldoende eigen middelen
- gebrek aan medewerking door de betrokkene

3
3
2

Beslissingen bij hoogdringendheid
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Het merendeel van de niet terugvorderbare steunen wordt toegekend aan personen die reeds een
intensieve begeleiding bij de sociale dienst genieten onder vorm van budgetbegeleiding of
budgetbeheer.
Vooral het aantal tussenkomsten in gezondheidskosten steeg, met name van 15 in 2017 naar 24 in
2018. Wanneer er gezondheids- en/of psychische problemen zijn in een gezin weegt dit zwaar door
op het gezinsbudget, vaak met financiële problemen tot gevolg.
e. Sociaal educatieve toelagen
Toekenningsvoorwaarden:
- de kinderen moeten gedomicilieerd zijn bij de aanvrager in Oud-Heverlee
- het gezamenlijk belastbaar gezinsinkomen van 2 jaar geleden mag niet hoger zijn dan
€ 18.730,66 + € 3.467,55 per kind ten laste.

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

aantal dossiers
29
17
19
16
25
28
29
30

aantal kinderen
x
x
x
x
54
60
64
62

totaalbedrag

3.765
4.205
3.945

Bedrag premie:
- € 30 voor een kind in het kleuteronderwijs
- € 40 voor een kind in het lager onderwijs
- € 75 voor een kind in het middelbaar onderwijs
- € 100 voor een kind in het hoger onderwijs

f. Toelage aan opvoeders van een kind met een beperking
Toekenningsvoorwaarden:
- ouders/opvoeders die thuis de verzorging op zich nemen van een kind dat gerechtigd is op
verhoogde kinderbijslag kunnen een jaarlijkse toelage ontvangen voor de bijzondere zorgen die dit
kind vereist en dit tot zijn/haar 21 jaar. Voorwaarde is dat het kind niet in een instelling of
internaat verblijft.
- de toelage wordt gebaseerd op het aantal punten toegekend in het kader van de wetgeving op de
verhoogde kinderbijslag voor zieke en gehandicapte personen.
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Jaar
2018

aantal dossiers
16

bedrag toelage

max € 150

oud evaluatiesysteem
verhoogde kinderbijslag
(KB 3 mei 1991)
invaliditeitsgraad van 66%

max € 200
max € 250

4 tot en met 6 punten
7 of meer punten

totale bedrag
€ 2.900

nieuw evaluatiesysteem
verhoogde kinderbijslag
(KB 28 maart 2003)
4 punten in pijler 1 (lichamelijke of geestelijke
ongeschiktheid van het kind)
of
6 tot en met 11 punten in de drie pijlers samen
12 tot en met 17 punten in de drie pijlers samen
18 of meer punten in de drie pijlers samen

g. Socio-culturele activering en sportparticipatie
aantal
52

2013
2014

2015

2016

2017

2018

uitgaven
€ 3.383

Uitgaven
€ 3.204
€ 2.553
€ 996 via dienst vrije tijd
€ 3.549
€ 1.239,35
€ 1.154,90 via dienst vrijetijd
€ 2.394,25
€ 1.721,00
€ 1.390,00 via dienst vrije tijd
€ 3.111,00
€1.980
€1.400 via dienst vrije tijd
€3.380,00
€1.983
€1.400 via dienst vrije tijd
€3.383,00

ontvangen subsidies
€ 3.383

verschil
€0

aantal begunstigden
40
46
14
34
24
33
26
30
18
33
19

Doelgroep
cliënten leefloon
cliënten in budgetbeheer/budgetbegeleiding
cliënten in langdurige begeleiding
minderjarige kinderen van personen die in 2017 in aanmerking kwamen voor sociaal educatieve
toelage
Toelage = maximaal € 100 per gezinslid.
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De dienst vrije tijd van de gemeente is verplicht een gedeelte van de subsidie voor sport en cultuur te
besteden aan kansengroepen. Begin 2014 werden hierrond afspraken gemaakt tussen het OCMW en
de dienst vrije tijd van de gemeente. Om de privacy van de leden van de doelgroep te waarborgen,
werd ervoor gekozen om de subsidie integraal aan het OCMW te storten en te gebruiken als
aanvulling op de subsidie voor sociale activering en participatie
Er werden tussenkomsten verleend voor deelname aan sociale, culturele en sportmanifestaties:
inschrijvingsgeld, lidgeld, benodigdheden, uitrusting en toegangstickets voor:
- activiteiten van een vereniging, (sport)club, jeugdbeweging,…
- schoolreizen of schooluitstappen
- vakantiekampen of speelpleinen
- dagtoerisme of georganiseerde vakanties via het Steunpunt Vakantieparticipatie
Voor minderjarige kinderen werden tussenkomsten verleend in:
- schoolmateriaal en -ondersteuning zoals voor schoolboeken, fotokopieën, bijlessen, …
- ondersteuning van het kind door een specialist, bijvoorbeeld voor het
 opsporen van specifieke leerstoornissen: dyslexie, dyscalculie,…
 vroegtijdig opsporen van psychische problemen bij kinderen
- paramedische ondersteuning zoals voor
 raadpleging of tussenkomst van een specialist: diëtist, logopedist, kinesitherapeut, oogarts, …
 aankopen van noodzakelijke benodigdheden: bril, hoorapparaat, tandprothese, …
 aankoop van pedagogische hulpmiddelen of spelletjes

h. Sociaal Verwarmingsfonds
Het Sociaal Verwarmingsfonds komt gedeeltelijk tussen in de betaling van de verwarmingsfactuur
voor personen die zich in een financieel moeilijke situatie bevinden. Het Sociaal Verwarmingsfonds
wordt gespijsd via een solidariteitsbijdrage op alle olieproducten die bestemd zijn voor verwarming
(huisbrandolie en bulk propaangas). Het OCMW treedt op als tussenpersoon en ontvangt hiervoor
een beheerskost van € 10 per dossier.

2012
2013
2014
2015
2016
2017

aantal
cliënten
156
145
131
83
89
87

aantal
toegekende
toelagen
180
176
128
86
100
91

aantal
weigeringen
of uitstellen
7 en 5
4 en 1
3
5
3
1

uitgaven
€ 32.354
€ 31.112
€ 24.167
€ 16.782
€ 18.806
€ 15.826,72

2018

91

102

1

€ 18.259,92

staatstoelagen
en
tussenkomst
terugbetalingen verschil
werking*
€ 32.041 € 314
€ 1.560
€ 30.482 € 630
€ 1.450
€ 26.787 € 1.180
€ 1.310
€ 16.782
€ 0
€ 830
€ 18.728
€ 79
€ 890
€ 16.716,72
€ 890
€ 870
€ 19.129,92

870

910

In de cijfers van dit jaar werden enkel de toelagen opgenomen die tijdens dit boekjaar werden
verwerkt.
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i. Mantelzorgtoelagen
De mantelzorgtoelage (€ 50/maand) wordt aan mantelzorgers gegeven die vrijwillig, daadwerkelijk en
onbezoldigd zorgen verlenen aan een inwoner van Oud-Heverlee die zorgbehoevend is. Hierbij wordt
rekening gehouden met de zorgbehoefte en het inkomen van de zorgbehoevende.
Men kan geen mantelzorgtoelage aanvragen indien de zorgbehoevende recht heeft op het
zorgbudget voor zware zorgbehoevenden (de vroegere Vlaamse Zorgverzekering) noch indien de
mantelzorger de partner is van de zorgbehoevende.
Elke zorgbehoevende wordt één keer per jaar aan huis bezocht. Zijn toestand wordt dan opnieuw
geëvalueerd. Bij voorkeur is ook de mantelzorger bij dit gesprek aanwezig.

2013
2014
2015
2016
2017
2018

aantal begunstigden
11
12
13
23
25
23

totaal uitgaven
€ 6.022
€ 6.550
€ 6.750
€ 9.300
€ 12.800
€ 11.600

In totaal ontvingen 23 personen een mantelzorgtoelage. 3 aanvragen waren nieuw.
5 dossiers werden in de loop van 2018 stopgezet omdat de zorgbehoevende het zorgbudget als
zware zorgbehoevende ontving.

j. Tussenkomsten in kosten voor verblijf in woonzorgcentra of assistentiewoningen
aantal betalingsverbintenissen
jaar
lopende
betalingsverbintenissen
2017
5
2018
5

nieuwe
betalingsverbintenissen
2
1

totaal
7
6

stopzettingen
/overlijden
2
1

Er werd in 2018 1 betalingsverbintenis geweigerd gelet op de schenking van de woning van de
zorgbehoevende aan haar kind.
effectieve tussenkomsten in plaatsingskosten
jaar
2017
2018

aantal
6
5

uitgaven
€ 42.730,68
€ 16.674,68

terugvorderbaar
€ 5.525,67

verschil
€ 37.205,01
€ 16.674,68
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II. SOCIALE DIENST
1. Schuldbemiddeling
Het OCMW beschikt sedert 2004 over een erkenning om aan schuldhulpverlening te doen en
ontvangt subsidies voor de tewerkstelling van een halftijds personeelslid. De schuldhulpverlening
wordt opgenomen door alle maatschappelijk assistenten van de sociale dienst.
De cijfers rond schuldhulpverlening worden apart vermeld omdat deze gegevens sedert 2007 ook
apart worden doorgegeven aan het Energiefonds, het Vlaams Centrum Schuldbemiddeling en de
Vlaamse regering. Om dubbele registratie te voorkomen gebruiken we voor dit jaarverslag eenzelfde
indeling.
aantal cliënten
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
45
62
88
84 152 153 158 131 109 127
95 161 102
180
160
140
120
100
80
60
40

20
0
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

contacten

huisbezoek
spreekuur
totaal

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

50
142
196

88
217
312

144
235
383

205
359
564

191
643
834

129
557
686

195
633
828

235
421
656

114
313
427

117
294
411

132
307
439

165
420
585

170
430
600

budgethulpverlening zonder schulden 2018 (zonder collectieve schuldenregeling)
 budgetbegeleiding
11
 budgetbeheer
9
 budgetbeheer en budgetbegeleiding
1
totaal
21 (2017:20)
schuldhulpverlening 2018
 Lokale Advies Commissie Energie (LAC)

36 (2017:71)
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 eenmalige schuldbemiddeling
 schuldbemiddeling
 schuldbemiddeling + budgetbegeleiding
 schuldbemiddeling + budgetbeheer
 schuldbemiddeling + budgetbeheer + budgetbegeleiding

7 (2017: 26)
12 (2017: 18)
8
5
4

 collectieve schuldenregeling (= soort faillissement privépersoon) in combinatie met
- budgetbegeleiding
0
- budgetbeheer
2
- budgetbeheer + budgetbegeleiding
1
- schuldbemiddeling
3
- schuldbemiddeling + budgetbegeleiding
0
- schuldbemiddeling + budgetbeheer
3
- schuldbemiddeling + budgetbeheer + budgetbegeleiding
0
totaal
81 (2017:141)
algemeen totaal
102 (2017 : 161)
toelichting










budgetbegeleiding

de cliënt heeft het beschikkingsrecht over zijn inkomen en
beheert zijn budget met advies en steun van de begeleider;
budgetbeheer
het beheer van de gelden van de cliënt wordt geheel of
gedeeltelijk opgenomen door een maatschappelijk
assistent van het OCMW;
eenmalige bemiddeling
eenmalige tussenkomst zonder verdere opvolging;
schuldbemiddeling + budgetbegeleiding schuldbemiddeling in het kader van budgetbegeleiding;
schuldbemiddeling + budgetbeheer
schuldbemiddeling in het kader van budgetbeheer;
collectieve schuldenregeling
deze bemiddeling kadert in een procedure van collectieve
schuldenregeling (= soort persoonlijke
faillissementsverklaring, waarbij schulden deels
kwijtgescholden worden) via de Arbeidsrechtbank;
budgetbeheer/begeleiding bij externe aanstelling : er werd een externe schuldbemiddelaar
aangesteld, maar het OCMW neemt wel het budgetbeheer
of de budgetbegeleiding op tijdens de procedure van
collectieve schuldenregeling.
Het aantal cliënten is gedaald van 161 in 2017 naar 102 in 2018. Het lagere cijfer is te verklaren
omdat er in 2017 uitzonderlijk veel dossiers op de LAC waren besproken, met name 71 tegenover 36
in 2018. Het aantal contacten kende een lichte stijging.
Er waren 25 cliënten in budgetbeheer in 2018. Door de complexiteit van de dossiers en de
multiproblematiek vragen deze dossiers een intensieve begeleiding, hetgeen de stijging van het
aantal cliëntencontacten mede verklaart.
Er wordt steeds in overleg met de betrokkenen nagedacht over de beste vorm van begeleiding, met
name budgetbeheer of budgetbegeleiding. Samen wordt een overzicht van inkomsten en uitgaven
opgemaakt, hetgeen vaak een tijdrovende activiteit is. Bij personen die zelfstandig met hun budget
kunnen omgaan volstaat dit reeds om het budget beter onder controle te houden.
Bij cliënten in effectieve schuldhulp - of budgethulpverlening wordt steeds vaker gewerkt naar
afbouw (in de vorm van budgetbegeleiding na een lopend budgetbeheer).
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Lokale Advies Commissie Energie (LAC)
De netbeheerder of waterleverancier die een verbruiker wil afsluiten, moet in bepaalde gevallen
eerst advies vragen aan de Lokale Adviescommissie (LAC). In die commissie zetelt, naast
vertegenwoordigers van het OCMW, de netbeheerder of de waterleverancier, eventueel de
schuldbemiddelaar van de verbruiker.
Het OCMW onderzoekt de situatie van de verbruiker. Als het probleem niet opgelost kan worden,
bespreekt de LAC het dossier tijdens een vergadering. De verbruiker wordt uitgenodigd teneinde
gehoord te worden indien hij dit wenst. De LAC beslist over afsluiting of heraansluiting van
elektriciteit, aardgas of water.
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

aantal dossiers
44
39
59
43
38
71
36

Oplaadpunt voor budgetmeter voor aardgas en elektriciteit
Het OCMW Oud-Heverlee beschikt over een oplaadpunt voor de budgetmeters voor aardgas en
elektriciteit.
Huishoudelijke cliënten die, omwille van wanbetaling, door hun commerciële energieleveranciers
worden opgezegd (en geen andere leverancier vinden) komen bij hun distributienetbeheerder
terecht, die dan als sociale leverancier optreedt. De bedoeling hiervan is te voorkomen dat zij plots
zonder energie vallen. In Oud-Heverlee is de sociale leverancier voor gas en elektriciteit Infrax. Indien
de cliënt de facturen van deze sociale leverancier evenmin correct betaalt en in gebreke wordt
gesteld, zal deze een budgetmeter plaatsen. Op die wijze wordt ervoor gezorgd dat de cliënt verder
energie kan verbruiken en wordt vermeden dat er een nieuwe schuld ontstaat.
Personen in budgetbeheer kunnen ook zelf een budgetmeter aanvragen.
De budgetmeter werkt enkel indien hij opgeladen is met een oplaadkaart. Deze kaart lijkt op een
bankkaart en kan, onder andere, opgeladen worden in de oplaadterminal bij het OCMW. De persoon
kan een bedrag op de kaart plaatsen en beschikt dan over gas of elektriciteit voor dat bedrag.
De betaling en oplading gebeurt door de persoon zelf via een oplaadterminal die zich in de hal van
het OCMW bevindt, zodat de cliënt zich niet hoeft te houden aan de openingsuren van het OCMW.
De maatschappelijk assistenten bieden assistentie aan de personen die dit wensen, maar de meesten
kunnen de terminal na een paar opladingen zelfstandig bedienen.
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Aantal budgetmeters
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

9
18
16

aantal opladingen
47
61
101
75
111
103
164

Vergoeding door Infrax
1.579,95
1.790,45
1.825,42
1.778,45
2.190,50
2.190,50
2.190,50

Tot 2015 was de subsidie van Infrax afhankelijk van het aantal opladingen.
Sedert 2016 is het een vaste subsidie voor het ter beschikking stellen van een ruimte en het helpen
van personen bij het opladen.
2. Tewerkstelling
a. Sociale tewerkstelling personen met leefloon op basis van artikel 60§7 OCMW-wet
aantal
2011
4
2012
5
2013
3
2014
2
2015
3
2016
3
2017
2
2018
1

b. ArbeidsTrajectBegeleiding (ATB)
Overeenkomst met IGO voor 1/2 dag per week aanwezigheid ATB-begeleider op OCMW.
Werkwijze
• begeleiding op maat van OCMW-cliënt
• vertrouwensrelatie tussen begeleider en cliënt
• gestructureerde aanpak met actieplan en koppeling aan GPMI
• activering van de werkzoekende
• re-integratie van de werkzoekende
• gericht op duurzame tewerkstelling
- doorbreken van vicieuze cirkel waarin cliënt zich kan bevinden
- via een traject op maat de cliënt leiden naar een beroep dat hij op langer termijn
kan uitoefenen
Trajectverloop
• toeleiding door OCMW
• intakegesprek – trajectbepaling
• intakeverslag – Adviserend rapport
• beslissing of begeleiding wordt opgestart
• beroepsoriëntatie
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•
•
•
•
•

wegwerken van belemmeringen
beroepsopleiding – ontwikkeling van arbeidsmarktgerichte competenties
stage – werkplekleren (WES/IBO)
intensieve sollicitatiebegeleiding
tewerkstelling – nazorg

Resultaten

•
•
•

•
•

uitval = niet opgestart traject.
activering = opleiding + tewerkstelling.
het aantal activeringen ligt altijd hoger dan het aantal activeringen van personen, omdat bij
sommige personen meer dan 1 activering toegepast wordt (bv. opleiding + interim). Idem
voor tewerkstelling.
de trajecten die opgestart werden in 2017, liepen voor een aantal cliënten verder in 2018 en
zelfs in 2019. Idem voor trajecten 2018.
in 2017 en 2018 halve dag ATB = 6 actieve trajecten.

c. Wijkwerken
Voor Gemeente Oud-Heverlee : 6 wijk-werkers t.o.v. een gemiddelde van 12,5 wijk-werkers in het
arrondissement.
De huidige wijk-werkers zijn voornamelijk mee overgekomen uit het vroegere PWA-stelsel en mogen,
bij wijze van overgangsmaatregel, meer dan 6 maanden (1x verlengbaar), als wijkwerker blijven
presteren.
1.187 prestaties
9 gebruikers t.o.v. een gemiddelde van 33,5 gebruikers in het arrondissement.
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De nieuw toegeleide wijk-werkers hebben vaak zeer zwakke profielen. Werken aan basisattitudes en
competenties is cruciaal. Hiervoor is nood aan omkadering en begeleiding. De huidige kandidaatgebruikers komen vaak niet aan deze noden tegemoet.

3. Andere hulpverlening
a. Noodopvang
Het OCMW beschikt sedert 2 juni 2009 over een studio met 2 plaatsen voor noodopvang.
jaar
2016
2017
2018

verblijvers
1 alleenstaande
1 alleenstaande
zwangere alleenstaande met dochter van 4 jaar
vrouw met huwelijksproblemen
vrouw met huwelijksproblemen

totale bezettingsperiode
5 maanden
9 maanden
6 maanden

b. Referentieadres bij het OCMW
Om te vermijden dat daklozen en andere personen zonder officieel adres een aantal rechten, zoals
bijvoorbeeld het recht op uitkeringen, zouden verliezen omdat ze administratief onbereikbaar zijn,
heeft de wetgever de mogelijkheid voorzien dat zij een referentieadres bekomen bij het OCMW.
Jaar

2016
2017
2018

nieuwe
aanvragen

lopend van weigering
voorgaande
jaar

6
3

4
6

1
0

totaal
aantal
personen
met
referentieadres
4
9
9

c. Gerechtelijke uithuiszettingen
Het OCMW wordt preventief op de hoogte gebracht wanneer vorderingen tot uithuiszetting bij de
rechtbank worden ingeleid omdat een huurder zijn contractuele verplichtingen niet nakwam (bvb.
huur niet betaalde). Indien het proces is ingeleid bij vrijwillige verschijning of verzoekschrift, dan is
het de griffier die het OCMW waarschuwt. Ging aan het vonnis een dagvaarding vooraf, dan zal de
gerechtsdeurwaarder het OCMW op de hoogte brengen.
jaar
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

aantal meldingen
4
5
1
1
1
5
3
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De huurder ontvangt een schrijven van het OCMW waarin hulp of begeleiding wordt aangeboden.
Naar verluid worden bij de rechtbank nog weinig vorderingen tot uithuiszetting ingeleid. De
procedure is voor de verhuurder ingewikkeld en vergt veel tijd. De meeste verhuurders proberen een
onderling akkoord met hun huurder af te sluiten.
d. Vakantieparticipatie
Binnen Toerisme Vlaanderen werd in mei 2001 het Steunpunt Vakantieparticipatie opgericht. De
beleidsnota Toerisme 2014-2019 verwoordt de ambitie om toerisme binnen het bereik van elke
Vlaming te brengen. Steunpunt vakantieparticipatie werd daarom opgenomen binnen het netwerk
'Iedereen Verdient Vakantie'.
Iedereen Verdient Vakantie is er voor vakantiegangers met een klein budget, een beperking of een
bijzondere vraag.
Het aanbod van vakantieparticipatie bestaat uit
- daguitstappen
- individuele vakanties
- groepsvakanties
- georganiseerde vakanties
De daguitstappen kunnen rechtstreeks via het OCMW gereserveerd worden bij de ‘attractie’ zelf.
Voor de vakanties begeleidt het OCMW de aanvrager bij de aanvraag via het Steunpunt.
In vergelijking met 2017 kende we in 2018 een lichte stijging van 4 naar 6 daguitstappen.
In 2018 ging 1 gezin op vakantie na tussenkomst van het OCMW (2014: 3 2015: 1, 2016: 0, 2017: 1).
De sociale dienst blijft cliënten en andere inwoners van de gemeente actief informeren tijdens
begeleidingen en via het gemeentelijk informatieblad en de website.
e. Voedselbedeling
Het OCMW ontvangt voedingswaren via het Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen
(FEAD). In 2018 ging het o.a. over melk, rijst, ontbijtgranen, smeerkaas, olijfolie, bloem, chocolade,
appelmoes, koffie, pasta, confituur, (in blik) tomaat, tonijn, makreel, bonen, balletjes tomatensaus,…
De voedingswaren werden verdeeld onder personen die genieten van het (equivalent) leefloon,
kandidaat vluchtelingen, personen in budgetbegeleiding of budgetbeheer en andere behoeftige
personen. De toegekende hoeveelheid wordt bepaald aan de hand van de gezinssamenstelling. In
totaal werden er ongeveer 50 gezinnen bereikt.

f. Individueel verminderd tarief kinderopvang
Sedert 1 april 2014 hebben de OCMW’s een extra opdracht. Zij dienen het sociaal onderzoek te
voeren voor ouders die gebruik maken van een kinderopvangvoorziening en recht hebben op een
individueel verminderd tarief.
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Ouders betalen naargelang hun jaarinkomen. Op basis van een verminderd inkomen of een bepaald
statuut (bvb. leefloongerechtigd of inwoner van lokaal opvanginitiatief) wordt automatisch een
vermindering van het dagbedrag of een vast dagbedrag toegekend.
Voor wie op basis van het verminderd dagbedrag nog steeds de kinderopvang niet zou kunnen
betalen, kan bij het OCMW een aanvraag ingediend voor het individueel verminderd tarief op basis
van een sociaal onderzoek.
Concreet gaat het om volgende aanpassingen van het dagbedrag:
 een vermindering met 50 %
 een toepassing van een van de 3 minimumbedragen, nl. € 5,24 € 3,14 of € 1,65
jaar
2015
2016
2017
2018

aantal aanvragen
1
4
6
5

g. Mama's Depot
Mama's Depot is een initiatief van KVLV Bertem ism OCMW en Gemeente Bertem.
Mama's Depot is een plek:
- waar baby -en kinderkleding (tot 18 jaar), koetsen, buggy's, speelgoed,… door IEDEREEN aan mini
prijsjes aangekocht kunnen worden
- waar materiaal zoals kleding, schoolgerief, boeken, koetsen, … voor kinderen van 0 tot 18 jaar
binnengebracht kan worden
Het OCMW van Oud-Heverlee werkt samen met het Mama's Depot zodat ook inwoners van OudHeverlee er terecht kunnen.
Wie het financieel niet breed heeft kan eerst langskomen op het OCMW om een verwijsbrief op te
halen waarmee men gratis spullen kan afhalen.

4. Lokale opvanginitiatieven (LOI)
In de vorm van het 'Lokaal Opvanginitiatief' (LOI) biedt het OCMW Oud-Heverlee opvang aan
asielzoekers, gefinancierd door de federale overheid.
Een asielzoeker, waarvan de procedure voor erkenning nog in een onderzoeksfase is of die net werd
erkend als vluchteling, wordt opgevangen in een systeem van materiële hulp.
Binnen het LOI wordt materiële hulp aangeboden en de asielzoekers ontvangen een wekelijks
leefgeld. Met dit leefgeld voorzien zij zelf in hun voeding en producten voor persoonlijke hygiëne.
De opvang van de asielzoekers in het LOI gebeurt binnen een conventie met Fedasil, de instantie die
de asielzoekers over het Belgisch grondgebied verspreidt en tevens toeziet op de kwaliteitsvolle
opvang van de asielzoekers.
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a. Cijfers
jaar

aantal
aantal
opvangplaatsen opgevangen
personen
2013
18
18
2014
12
12
2015
17
17
2016
25
17
2017
25
25
2018
25
25
reden stopzetting dossiers:
- erkend als vluchteling en dus verhuis: 3
- uitgeprocedeerd zonder papieren: 1

totaal dossiers

nieuwe
dossiers

stopzetting
dossier

10
5
7
9
12
9

4
0
4
4
8
6

6
2
2
5
8
4

De opgevangen personen waren afkomstig uit volgende landen: Libanon, Russische Federatie, Syrië,
Afghanistan, Eritrea, Guinee, Jemen
details opvangplaatsen
adres
Ijzerenwegstraat Waversebaan
Beekstraat
5,
125,
Oud- 21A13,
Sint-Joris-Weert Heverlee
Sint-JorisWeert
startdatum 01.10.2015
01.04.2009
01.10.2015
Capaciteit 1 plaats
6 plaatsen
4 plaatsen
Bezetting
1 alleenstaande gezin
van
6 gezin van
man
personen
personen

Beekstraat 1
Sint-Joris-Weert

15.05.2011
6 plaatsen
4 gezin van 4 en
een gezin van 2
(of ouder met
kind)
start huur opnieuw gestart aankoop beslist huur sedert
huur sedert
of aankoop met huren van 1 in april 2012
1 oktober 2015 15 mei 2011
oktober 2015
renovatie klaar
april 2014

Dorpsstraat 56A
Oud-Heverlee

01.02.2016
8 plaatsen
gezin van
personen

huur sedert
februari 2016

8

1

b. Financiële steunverlening
het wekelijks leefgeld
volwassene
meerderjarige in gezinsverband
vermeerdering eenoudergezin
kind tot 3 jaar (babypoeder NIET inbegrepen)
kind tussen 3 en 12 jaar
kind tussen 12 en 18 jaar
ten laste name van :
- (para)medische kosten
- farmaceutische kosten
- (ambulante)hospitalisatiekosten
- schoolkosten kinderen
- opleidingskosten, kosten Nederlandse les

€ 63
€ 45
€8
€ 31
€ 17
€ 19
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- kosten vrijetijdsbesteding
- vervoerskosten naar DVZ, CGVS, RVV, advocaat
- kledijkosten
- kosten voor pasfoto's en identiteitskaart
- onderhoudsproducten woning
schooltoelagen
Ook in 2018 kwamen bewoners van het LOI, na afgifte van een betalingsbewijs van een
individuele aankoop van bijvoorbeeld schrijfgerief, papier, kaftpapier enz., in aanmerking voor
een schooltoelage overeenkomstig de sociaal educatieve toelage. Het bedrag is afhankelijk van
het studiejaar en bedroeg maximaal:
- kleuter
€ 20
(vóór 1/9/2012 was het € 30 forfaitair)
- lager
€ 30
(vóór 1/9/2012 was het € 40 forfaitair)
- secundair € 50
(vóór 1/9/2012 was het € 75 forfaitair)
- hoger
€ 50
(vóór 1/9/2012 was het € 100 forfaitair)

c. Overzicht van opbrengsten en kosten
staatstoelagen:
- bezette plaats voor een volwassene
- vrije plaats voor een volwassene
- bezette plaats voor een begeleide minderjarige
vrije plaats voor een begeleide minderjarige

€ 38,53
€ 15,41
€ 21,20
€ 8,48

lokale opvanginitiatieven 832/50
2014
2015
2016
2017
2018
190
opbrengsten huur en andere(MTC)
0
0
172
196
2.019
recuperatie specifieke kosten SD
361
1.308
1.039 12.015
staatstoelagen (na aftrek overschot)
133.406 100.880 202.522 181.666 188.409
0
financiële opbrengsten
0
0
0
0
totaal opbrengsten 133.767 102.188 203.733 193.877 190.618
67.085
specifieke kosten sociale dienst
31.720
31.695
86.591 64.599
64.901
leveringen en diensten
40.739
33.922
60.900 69.461
58.796
loongerelateerde kosten
62.000
33.301
59.062 60.184
totaal kosten 134.459
98.918 206.553 194.243 190.782
-164
kasresultaat van het boekjaar*
-693
-3.270
-2.820
-366
* na afschrijving van investeringssubsidies en afboeking overschot naar bestemde gelden

Het overschot van € 54.137 aan subsidiëring werd van de staatstoelage afgeboekt en gedeeltelijk
geboekt als ‘ontvangen investeringssubsidie’. Een deel zullen we moeten terugstorten aan Fedasil.
Sinds 2017 mogen de OCMW's indien ze een overschot hebben slechts 10% van de volledige subsidie
behouden voor eventuele investeringen.
In 2017 hebben we een uitzondering aangevraagd omdat we de grote renovatie van de woning op de
Waversebaan 125 reeds hadden voorzien. Deze uitzondering werd éénmalig toegestaan.
Het OCMW ontving van de federale overheid meestal (behalve in 2014) méér staatstoelagen dan het
bedrag dat het OCMW als exploitatiekosten uitgaf voor de materiële steunverlening binnen de lokale
opvanginitiatieven. Sedert 2009 worden de overschotten gereserveerd voor investeringen en
geboekt onder de post ‘vooruitbetaalde investeringssubsidies’. Wanneer het OCMW investeringen
doet in verband met LOI, worden deze ‘bestemde gelden’ hiervoor aangewend. Op deze wijze diende
de gemeente tot op heden niet tussen te komen voor investeringskosten.
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voor investeringen aangewende LOI-subsidies
overschot LOI
2009
€ 44.244,27
2010
€ 70.818,43
2011
€ 61.521,23
€ -176.583,93
2012
€ 50.018,38
2013
€ 26.024,70
€ -15.593,58
2014
€ -2.257,19
€ -37.639,87
2015
€ 32.520,31
2016
€ 47.517,68
€ -40.859,11

uitgegeven

overgeboekt

aankoop grond
aankoop gebouw

€ 180.000,00
€ 90.516,00

overgeboekt

PC verantwoordelijke
verbouwing
keuken
verwarming
verbouwing
totaal geïnvesteerd
tot en met 2016

€ 1.689,78
€ 13.903,80
€ 10.000,00
€ 3.735,20
€ 23.904,46
€ 323.749,24

overgeboekt

overgeboekt

€ -53.072,75 overgeboekt
€ 323.749,24 totaal overgeboekt
€ 6.658,57 toegevoegd aan bestemde gelden voor toekomstige
investeringen LOI
2017
€ 67.434 toegevoegd aan bestemde gelden voor toekomstige
2018
€ 54.137€ investeringen LOI
€ 23.131 werd toegevoegd aan bestemde gelden
€ 31.006 zal moeten worden terug gestort aan Fedasil
Het totaal aan bestemde gelden van € 97.224 wordt in 2019 uitgegeven voor de renovatie van de
woning gelegen Waversebaan 125.
d. Werking
- wekelijks huisbezoek in beginperiode aankomst daarna tweewekelijks
- in orde brengen administratie, zoeken naar zinvolle daginvulling bv. volgen Nederlandse lessen,
vragen beantwoorden bv. betreffende asielprocedure
- wegwijs maken in huisvuil sorteren, hoe omgaan met energie,…
- nazicht onderhoud woning
- voor erkende of subsidiair beschermde personen: op zoek gaan naar eigen huisvesting, hen
inlichten over hun rechten en plichten zodra zij zelfstandig wonen: aanvraag huurwaarborg,
installatiepremie, leefloon/ equivalent leefloon, kinderbijslag, inschrijving bij de mutualiteit, ...
- jaarlijkse daguitstap en eindejaarsreceptie met vrijwilligers en bewoners.
Moeilijkheden
- in 2016 besliste Fedasil dat er vooral erkend vluchtelingen en asielzoekers met een hoge
erkenningsgraad aan de LOI's toegewezen zouden worden, naast kwetsbare gezinnen.
Deze gezinnen hebben slechts twee maanden recht op verblijf in het LOI. Gedurende deze periode
moeten ze op zoek gaan naar eigen huisvesting. Indien ze niet tijdig een eigen woning vinden, kan
Fedasil hun verblijf met maximum 4 x 1 maand verlengen voor personen met definitieve
verblijfsdocumenten. Deze personen hebben telkens heel wat problemen om een nieuwe woonst
te vinden.
- er komt veel administratie kijken bij de verwerking van de medische kosten, aangiften voor
subsidies,…
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Vrijwilligers
jaar
aantal vrijwilligers
2016
12
2017
12
2018
13
Wat doen de vrijwilligers?
- geven Nederlandse les
- begeleiden personen naar andere organisaties
- helpen bij het zoeken naar een hobby, huisvesting, …
De vrijwilligers zijn verzekerd en krijgen hun verplaatsingskosten terugbetaald.
Werken tijdens verblijf in het LOI
Verzoekers tot internationale bescherming met een lopende asielprocedure van minstens 4 maanden
bij het Commissariaat-Generaal voor Vluchtelingen en Staatlozen (CGVS) mogen tijdens hun verblijf in
de LOI-woning een arbeidskaart aanvragen en werken.
2 bewoners maakten hier gebruik van: een man uit Afghanistan die in de Delhaize van Sint-JorisWeert werkte en een man afkomstig uit Libanon die in een restaurant in Leuven werkte.

5. Juridische bijstand
Voor juridische bijstand, met name eerstelijns juridisch advies aan personen, advies aan de sociale
dienst en opdrachten in het kader van schuldbemiddeling, werkt het OCMW samen met een
advocate. Zij komt 2 à 3 uur per week naar het OCMW.
uitgaven =

erelonen advocate € 6.300 voor bijstand bij dossiers schuldbemiddeling en voor
juridische bijstand samen

consultaties
na doorverwijzing door sociale dienst
consultaties cliëntgebonden (advies, opmaken brief, …)
consultaties
niet
cliënt
gebonden
(bv.
aanpassing
huurwetgeving,…)
afspraak vastgelegd voor gekende cliënten
afspraak vastgelegd voor niet-gekende cliënten
totaal

2018
78
7
15
30
130

rechtstreeks bij de advocate op OCMW
consultatie zonder afspraak
telefonische consultatie
consultatie per mail
totaal

2018
27
22
10
59

ALGEMEEN
consultaties actieve cliënten
=> waarvan met schulden

93

25

58
89
7
189

consultaties anoniem - niet actieve cliënten
consultaties niet cliënt gebonden
totaal
In 2018 sprak de advocate met 72 personen in het OCMW.

In 2017 werd 168 keer beroep gedaan op de advocate (48 tot juni 2017 en 120 van juni tot en met
december 2017). Dit is een verhoging met 12 % .
Ongeveer het helft van de consultaties (53 %) is voor actieve cliënten van het OCMW.
78 keer vroeg de sociale dienst om advies of een andere actie. Deze vragen hebben steeds te maken
met gekende cliënten. Van de 93 gekende cliënten waren er 58 personen met schulden, dit komt
neer op 62 %.
Naast eerstelijns juridisch advies aan personen en advies aan de sociale dienst, is schuldbemiddeling
een opdracht van de advocate (zie verder). Dit houdt in dat ze brieven schrijft naar
gerechtsdeurwaarders en schuldeisers, dossiers voorbereidt voor de rechtbank enz.
thema's
echtscheiding & familierecht
wonen
erfenis, testament,…
contract & financiën
geschillen
werk
collectieve schuldenregeling
diverse (o.a. voorlopige bewindvoering,…)

12/06/2017-31/12/2017
12
45
8
26
11
3
4
3

2018
13
62
17
40
10
3
16
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De thema's die het meest aan bod komen in de consultatie bij de niet actieve cliënt, zijn
familierecht/erfenissen en wonen. Dit zijn dan ook de meest voorkomende juridische problemen
waarmee burgers worden geconfronteerd.
Bij de actieve cliënten zijn de thema's vaak schuldgerelateerd: vooral collectieve schuldenregeling en
financiën komen aan bod.
Naast de eigen organisatie van juridisch advies worden ook personen doorverwezen naar het
justitiehuis te Leuven en naar www.balieleuven.be. Zij verlenen ook advies na telefonische afspraak.
6. Eerstelijns psychologische hulpverlening (ELP)
15 cliënten (13 vrouwen en 2 mannen) werden in de loop van 2018 begeleid door de psychologe die
via IGO door het CGG ter beschikking van het OCMW wordt gesteld.
leeftijd : tussen 26 en 68 jaar
sociodemografische situatie :
- werkend
- niet toeleidbaar naar werk
- ziek

7
1
3
26

- invaliditeit
- werkloos
- pensioen

1
2
2

Van de 15 cliënten waren er 13 met een financieel probleem
Aanmeldingsproblematiek :
- stress-klachten
- relationele problemen
- laag zelfbeeld
- depressieve stemming
- angst
- sociale weerbaarheid
- rouw
- persoonlijkheidsproblematiek
- alcoholproblemen in het gezin
- alcohol

8
6
4
4
4
3
2
2
2
1

Er vonden 40 zitdagen plaats waarbinnen 82 cliëntencontacten gepland werden waarvan er 62
effectief doorgingen:
- 15 intakes
- 9 indicatiestellingen
- 36 behandelingsgesprekken
- 1 follow up gesprek
Ernst van de problematiek bij afsluiting :
- klachten verminderd
- klachten verminderd en doorverwezen
- klachten gelijk gebleven
- klachten gelijk gebleven en doorverwezen
- onbekend

6
2
1
1
2

Kwalitatieve evaluatie:
- sterktes
Laagdrempeligheid – eerste contact met hulpverlening - mogelijkheid tot vroegdetectie en
interventie – psycho-educatie over veelvoorkomende psychische klachten - gerichtere/snellere
doorverwijzing binnen de geestelijke gezondheidszorg – multidisciplinair samenwerken binnen
team sociale dienst
- zwaktes
Beperkte doorverwijsmogelijkheden door lange wachtlijsten en beperkte financiële mogelijkheden
cliënten, beperkt aantal uren als eerstelijns psychologische ondersteuning (ELP)
- toekomstige uitdagingen
Bewaken van grenzen als eerstelijnspsycholoog in een setting waar er voornamelijk tweedelijnsen derdelijnsprofielen aanwezig zijn
- toekomstige opportuniteiten
Netwerk creëren, meer overleg met andere betrokken partners => ideale situatie, maar moeilijk
haalbaar met de huidige uren voor ELP.
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7. Projectwerking sociale dienst
In 2018 werkte de sociale dienst met de doelgroep "personen in budgetbeheer of -begeleiding of in
schuldbemiddeling, personen met (equivalent) leefloon of tewerkgesteld op basis van artikel 60§7
OCMW-wet en inwoners met een beperkt inkomen (bijvoorbeeld gekend via de sociaal educatieve
toelage)" in groep maar ook individueel rond een aantal acties.
a. Groepswerking
In samenwerking met LOGO werden 3 sessies en een evaluatiemoment georganiseerd rond "De
Goed-gevoel-stoel".
De begeleiding gebeurde door een therapeute.
Draaglast - draagkracht, jezelf graag zien, jezelf goed doen,… kwamen aan bod.
10 cliënten uit de doelgroep schreven zich in. Uit de evaluatie bleek dat zij het gevoel hadden dat ze
zichzelf beter leerden kennen, ze sterker stonden om het leven aan te kunnen en ze bruikbare tips
meekregen om aan de slag te gaan om een goed-gevoel te krijgen.
b. Individuele acties
Energie
Cliënten werden individueel doorverwezen naar een medewerker van 'wonen tussen Dijle en Velp'.
De bedoeling is dat zij zich bewust worden van hun energieverbruik en ervoor wordt gezorgd dat zij
over het meest voordelige tarief beschikken.
Tijdens huisbezoeken wordt aandacht besteed aan zuinig omgaan met energie.
Afbouw cliënten budgetbeheer
Budgetbeheer is een integrale begeleiding waarbij de maatschappelijk assistent instaat voor de
betaling van facturen. Het financiële heeft invloed op alle levensdomeinen (wonen, voeding,
gezondheid, opleiding, …). Budgetbeheer heeft een verregaande impact op het leven. Het biedt
stabiliteit en zekerheid, maar leidt ook tot een zekere afhankelijkheid, hetgeen de afbouw vaak
bemoeilijkt.
De sociale dienst bleef daarom ook in 2018 werken volgens volgende methodiek inzake
budgetbeheer: een cliënt wordt steeds bij aanvang gewezen op de einddoelstelling, namelijk op
termijn liefst opnieuw zelf instaan voor zijn financiële situatie. Daarom wordt de persoon, in
tegenstelling tot hetgeen vroeger vaak gebeurde, van in het begin zoveel mogelijk bij zijn financiële
en administratieve situatie betrokken, zodat hij (meer) grip op zijn eigen leven kan krijgen
(empowerment).
c. infomomenten 6de klassers
De leerlingen van 5 klassen zesde leerjaar uit de basisscholen uit Blanden, Haasrode en Oud-Heverlee
kwamen in april 2018 op bezoek bij het OCMW.
Het concept van de voorgaande jaren bleef behouden: met toneelstukjes werd de jongeren duidelijk
gemaakt met welk soort vragen men bij het OCMW terechtkan. Daarna volgde een
powerpointvoorstelling waarin de verschillende diensten van het OCMW werden voorgesteld.
De informatiesessie werd afgesloten met een quiz over het OCMW.
De opendeurdagen voor de basisscholen lopen al vele jaren en zijn een goede formule om deze
groep jongeren, net voor ze naar de secundaire scholen buiten de gemeente gaan, informatie mee te
geven die ze in de toekomst misschien nog kunnen gebruiken.
We hopen op deze manier ook de ouders en grootouders van de jongeren te bereiken en de drempel
naar het OCMW te verlagen.
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III. SENIORENLOKET
1. Algemeen
Senioren behoren traditioneel tot een van de belangrijkste doelgroepen van OCMW’s.
Sedert 2015 zijn 2 maatschappelijk assistenten samen verantwoordelijk voor de coördinatie van het
seniorenbeleid in Oud-Heverlee. Senioren kunnen voor het hele continuüm aan ondersteuning dat
het OCMW aanbiedt terecht bij het seniorenloket. Alle zorgvragen komen op één punt binnen en
men wordt onmiddellijk geholpen of correct doorverwezen.

De hoofdopdrachten van het seniorenloket zijn de volgende:
- maatzorg voor 65-plussers en de regiefunctie thuisdiensten uitwerken
- huisbezoeken afleggen voor de intake, opvolging en coördinatie van
- de dienst huishoudhulp
- de dienst maaltijdbedeling
- de externe tuindienst
- de externe boekendienst aan huis
- de externe oppas- en gezelschapsdienst
- dossiers tot toekenning van mantelzorg- en verwarmingstoelagen voorbereiden en verwerken
- dossiers sociale correctie Diftar (ophaling huisvuil) opvolgen
- dossiers plaatsingen in woonzorgcentra
- huisbezoeken afleggen bij 80-plussers
- vergaderingen van het thuisgezondheidsteam (TGZ) organiseren en ondersteunen
- het seniorenbeleid verder ontwikkelen (zie ook verder onder c.)
- activiteiten voor senioren organiseren in het kader van het meerjarenplan
- het project Buren voor Buren coördineren (met vrijwilligers)
- het project 'mantelzorg' organiseren in samenwerking met de seniorenadviesraad en de
Samana-kernen van Oud-Heverlee
- informatiesessies voor senioren organiseren (o.a. via seniorenverenigingen)
De maatschappelijk assistent legt meestal een huisbezoek af om voor elke persoon de juiste
ondersteuning te zoeken. Wat is de meest geschikte of de best mogelijke zorg, zijn er alternatieven
voor de opname in een woonzorgcentrum, wat kan er in afwachting gebeuren, …? Wat thuiszorg
betreft wordt ernaar gestreefd de betrokkene zo lang mogelijk op een veilige en comfortabele wijze
thuis te laten wonen. De integrale zorg staat centraal.
Bovendien streven we voor elke hulpvrager naar inkomensverbeteringen. Vaak weten senioren
immers onvoldoende op welke premies of financiële ondersteuning zij recht hebben.
Voor personen die alle zorg proberen te mijden doch zorgbehoevend zijn en daarom door anderen
worden aangemeld, trachten we onrechtstreeks via het netwerk dat rond de zorgbehoevende
persoon bestaat op te volgen (vb. huisarts, thuisgezondheidsteam (TGZ), buur, …). De aandacht voor
de zorgbehoevende persoon blijft behouden, doch met respect voor de keuze van de persoon. Dit
soort situaties is niet gemakkelijk te detecteren. We pogen anderen te sensibiliseren om signalen
door te geven.
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vragen
voordelen
diensten
plaatsing
wonen
andere

2017
205
249
6
7
0

2018
253
238
3
3
6

doorverwijzingen
diensten gezinszorg
vervoersdiensten
andere

2017
8
4
20

2018
8
9
16

2. Activiteiten seniorenloket
Zowel de gemeente als het OCMW hebben rond de doelgroep senioren actiepunten en budgetten
voorzien in hun meerjarenplanning.
Daarom wordt rond bepaalde thema's samengewerkt:
. Voortaan is het eenvoudiger activiteiten tijdig aan te kondigen en vinden deze gespreid plaats
over het kalenderjaar. College- en/of raadsbeslissingen betreffende budgetverdeling, aanduiding
verantwoordelijke ambtenaren, etcetera worden gelijktijdig genomen worden.
Er werden activiteiten gepland over verschillende domeinen: sport, cultuur, vrije tijd of welzijn.
overzicht 2018
bestuur: 6/2/18 8/5/18 - 7/8/18 6/11/18
AV: 6/3/18 - 5/6/18
- 4/12/18
Werkgroep info:
29/6/18
22/10/18

elke dinsdagavond
elke 3de woe van de
maand (voormiddag
en avond)

omschrijving

Aantal
deelnemers
Deelname van maatschappelijk assistent van het seniorenloket NVT
aan de vergaderingen van de seniorenadviesraad, met name 4
bestuursvergaderingen en 3 algemene vergaderingen.
Werkgroep info: overleg over informatie voor senioren op de
gemeentelijke website en aanmaak seniorengids
Voor de start van het kalenderjaar stelde de maatschappelijk
assistent een planning van de activiteiten voor senioren op in
overleg met de verantwoordelijke van de dienst vrije tijd, de
leden van het bestuur van de seniorenadviesraad, de bevoegde
schepenen en anderen
lessenreeks conditietraining
1u
digitaal vragenuur in bibliotheek te Haasrode
sedert 2016 wordt er een digitaal vragenuur georganiseerd in de
bibliotheek, in samenwerking met de dienst vrije tijd, de
bibliotheek en de seniorenadviesraad. Inwoners met vragen rond
ICT kunnen er terecht bij deskundige vrijwilligers met ICT-kennis.
Aan de samenkomsten werden thema's verbonden om meer
publiek aan te trekken. Daar het doelpubliek van het digitaal
vragenuurtje ruimer is dan alleen senioren, werd dit project
30

30 januari
22 februari
13 - 20 - 27 maart

19 maart

12 juni

21 juni
3 oktober

23 september
25 oktober
22 november

sedert 2018 alleen getrokken door de dienst vrije tijd ism de
bibliotheek. De voorzitter van de seniorenadviesraad is lid van de
werkgroep.
winterwandeling
samenkomst mantelzorgers: dementie (ism EDC Memo)
zie project 'mantelzorg'
vorming 'verkeer' ism Vlaamse Stichting Verkeerskunde
In functie van 'levenslangs leren' heeft de seniorenadviesraad in
samenwerking met het seniorenloket opfriscursussen
georganiseerd om de regels rond mobiliteit terug op te frissen.
Het ging om een lessenreeks van 3 lessen (telkens 2u) met de
volgende inhoud:
- verkeersregels in je buurt
- rij vaardig
- verkeersquiz
De deelnemers waren enthousiast over de inhoud van de
vorming alsook de begeleiding. Er is vraag om dergelijke
vormingen in de toekomst nog te organiseren
samenkomst mantelzorgers: wonen en valpreventie (ism
Wooninfopunt)
zie project 'mantelzorg'
dialectennamiddag
In 2018 werd voor de 2de keer een dialectennamiddag
georganiseerd als samenwerking tussen de dienst vrije tijd, de
seniorenadviesraad, het
seniorenloket,
alle
seniorenverenigingen, toneelvereniging 'het spel', plaatselijke muzikanten
en Jean Binon, expert in het plaatselijk dialect. Via een kwis,
theater en gezang werd het dialect van de gemeente in het
daglicht gesteld. Naast cultuur stond ontmoeting hierbij ook
centraal. Gelet op het succes en de positieve feedback van
deelnemers en partners werd de vraag gesteld om deze
namiddag opnieuw te organiseren in 2019.
dag van de mantelzorg
zie project 'mantelzorg'
Oktoberfeest
Voor de organisatie van het oktoberfeest 2018, georganiseerd
voor alle 60-plussers uit Oud-Heverlee, werkten de
maatschappelijk assistent seniorenbeleid en het diensthoofd vrije
tijd van de gemeente samen. De medewerkers binnendienst van
het OCMW, leerlingen van het 6de leerjaar van de GBS Haasrode
en een aantal vrijwilligers boden logistieke ondersteuning. Naast
live-coverband 'The Wigs' trad ook Marc Dex op . Het werd een
gezellige namiddag met veel ambiance. Positieve feedback
volgde snel
Bewegingsaanbod op maat
Voor de minder mobiele senioren werd in samenwerking met de
sportdienst en de Samana-kernen een bewegingsaanbod op maat
georganiseerd. Het kende telkens een goede opkomst van
deelnemers. De bewegingsactiviteit werd tegelijkertijd gekoppeld
aan een gezellige namiddag met leden van Samana

19
22

12

+/- 140

27
+/- 275

+/- 25 à 25
per
samenkomst
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16 november

6 december
Ganse jaar

samenkomst mantelzorgers: dubbele rouw ism S-Plus
mantelzorg
zie project 'mantelzorg'
samenkomst mantelzorgers: praatcafé
zie project 'mantelzorg'
Project Bewegen Op Verwijzing (BOV).
De doelstelling van BOV is volwassenen met een verhoogd
beïnvloedbaar gezondheidsrisico en een inactieve en/of
sedentaire leefstijl aan te zetten tot duurzaam bewegen. Dit
levert gezondheidswinst op fysiek, mentaal en sociaal gebied.
Specifieke aandacht gaat naar maatschappelijk kwetsbare
groepen, namelijk personen met een statuut dat hen recht geeft
op een verhoogde financiële tegemoetkoming.
Huisartsen in Oud-Heverlee kunnen patiënten met een
beïnvloedbaar gezondheidsrisico doorverwijzen naar een ‘BOVcoach’.

8

18
+/- 16
doorverwijzigingen
door artsen
6 begeleidingen
werden
opgestart

Concrete acties in 2018
In 2018 kende het BOV-project in Oud-Heverlee de volgende
acties
-deelname stuurgroep BOV. De sportfunctionaris en de
maatschappelijk assistent die werkt rond seniorenbeleid
namen deel aan de vergaderingen van 22/02/2018 en
27/09/2018
- de aanstelling van een nieuwe BOV-coach: Herman Feddema
- bezoek van de BOV-coach aan de huisartsen van de gemeente
- nieuwe promotierond over het project alsook met nieuwe
affiches en flyers
3. Projectwerking seniorenloket
a. Mantelzorg
Met het project ‘mantelzorg’ willen we aandacht schenken aan de in Oud-Heverlee actieve
mantelzorgers door hen erkenning te bieden en, waar mogelijk, te ondersteunen. De maatschappelijk
assistent seniorenbeleid coördineert het project samen met een stuurgroep waarin afgevaardigden
van de seniorenadviesraad, de verschillende SAMANA-kernen en de voorzitter van het OCMW zitten.
In 2018 werden volgende stappen ondernomen:
- 4 samenkomsten stuurgroep
- verdere aanmaak inventaris van mantelzorgers
- bekendmaking van het OCMW als lokaal aanspreekpunt voor mantelzorgers via het infoblad
- opmaak en uitvoering jaarprogramma:
samenkomst
Dementie (film) ism EDC Memo
Wonen - nu en later ism Wooninfopunt
Dag van de mantelzorg
Dubbele rouw ism S-Plus mantelzorg
Praatcafé

datum deelnemers
22/02/2018
19
19/04/2018
12
21/06/2018
20
11/10/2018
8
6/12/2018
18
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Telkens was er positieve feedback over de inhoud van de samenkomsten. Voor het thema 'dubbele
rouw' daagden minder deelnemers op. Mogelijke oorzaak: moeilijk bespreekbaar thema en niet alle
mantelzorgers zijn al in aanraking gekomen met het thema?
b. Buren voor Buren
Het aantal hoogbejaarde en kwetsbare senioren, met of zonder zieke partner, neemt binnen de
gemeente toe. Hun afnemende mobiliteit, de hogere graad van zorgbehoevendheid en de dalende
mantelzorg kunnen toenemend isolement tot gevolg hebben. Toch blijkt dat 4 op 5 alleenstaande
senioren van Oud-Heverlee regelmatig contact hebben met hun buren. Veel inwoners, ook de
nieuwkomers binnen de gemeente, blijken vaak geëngageerd te zijn. Desalniettemin blijkt uit het
onderzoek dat heel wat alleenstaande senioren uit de gemeente een regelmatig huisbezoek
bijzonder zouden appreciëren.
Omdat werd vastgesteld dat er vooral in de deelgemeente Sint-Joris-Weert een gebrek is aan
verenigingen, werd in 2013 gestart met het pilootproject 'Buren voor Buren'. Het project vertrekt
vanuit een integrale visie op goede zorg, waarbij wordt bijgedragen tot het welzijn en de verbetering
van de levenskwaliteit van oudere en kwetsbare personen, met aandacht voor een zorgzame
samenleving.
Doelstellingen:
- bij het wegvallen of het ontbreken van een natuurlijk, spontaan sociaal netwerk, biedt ‘buren voor
buren’ een alternatief om vereenzaming tegen te gaan
- het project draagt bij tot het zo lang mogelijk thuis blijven wonen van senioren
- het project verhoogt de betrokkenheid van de inwoners met hun wijk en creëert een positieve
verbondenheid tussen buurtbewoners.
Het project richt zich tot personen met een beperkte mobiliteit en/of een toenemende graad van
zorgbehoevendheid. Zij kunnen geconfronteerd worden met kleine praktische problemen, waarvoor
een buur vaak een oplossing zou kunnen bieden.
Het OCMW doet beroep op vrijwilligers om mee te werken aan het behoud en de verbetering van de
levenskwaliteit van de inwoners van de gemeente, in de eerste plaats door buren te helpen bij
akkefietjes van diverse aard:
categorie hulp
voorbeelden
- praktische hulp bij het dagelijks leven rolluiken optrekken, lamp vervangen, …
- sociale hulpverlening
invullen document, tel. naar overheidsinstantie, …
- boodschappen
brood of krant of andere zaken meebrengen
- gezelschap
bezoekje, wandelingetje maken, heel even op demente
persoon passen terwijl partner naar apotheek gaat
Het project wordt gecoördineerd door een maatschappelijk assistente seniorenbeleid.
Vrijwilligers
In 2013 werden, via sleutelfiguren binnen de gemeente, vrijwilligers gezocht. 3 coachende
vrijwilligers werkten mee aan de concrete uitwerking van het project en vormen een luisterend oor
voor de vrijwilligers. Elke vrijwilliger heeft één of meerdere straten voor zijn rekening genomen om
het project bij de bewoners bekend te maken en, wanneer er hulpvragen waren, met de bewoners te
kijken op welke manier de vrijwilliger daar hulp kon bieden.
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Cijfers 2018 :
- aantal vrijwilligers : 13 vrijwilligers waarvan 1 vrijwilliger tijdelijk niet actief
- aantal coaches: 0 De maatschappelijk assistent seniorenbeleid neemt deze taak op zich. De laatste
vrijwilligerscoach fungeert niet meer als coach maar blijft deelnemen aan de vergaderingen als
afgevaardigde van de seniorenadviesraad
- aantal vrijwilligersbijeenkomsten : 2
Alle vrijwilligers zijn verzekerd tegen schade door ongeval, ziekte, contaminatie, lichamelijke schade
en voor burgerlijke aansprakelijkheid.
Wat deden de vrijwilligers ?
- spontane bezoeken bij de senioren om te bekijken of alles goed loopt en of zij iets kunnen
betekenen.
- helpen bij boodschappen
-vervoer naar bank, kapper, ziekenhuis of dokter.
- organiseren van groepsactiviteiten:
2 x bingo
1 x "de tijd van toen"
c. 80+ huisbezoeken

2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

aantal huisbezoeken
146
43
21
10
43
1
22

Oorspronkelijk waren 91 huisbezoeken gepland waarvan 12 bij koppels, maar deze hebben niet
allemaal kunnen plaatsvinden omwille van tijdsgebrek. Er werden 22 individuele personen bezocht. 5
personen wensten geen huisbezoek en 5 personen zijn in 2018 verhuisd naar een woonzorgcentrum.
Indeling naar deelgemeente
Blanden
Haasrode
Vaalbeek
Oud-Heverlee
Sint-Joris-Weert
Indeling naar leeftijd
80 jaar
81-84 jaar
85-89 jaar
>89 jaar

6
7
2
2
5

7
11
3
1

Indeling naar geslacht
34

vrouw
man

15
7

De 80-plussers die bezocht werden, beschikken over een goed en ruim netwerk. Van de
ondervraagden met kinderen (20 personen) heeft iedereen nog contact met de kinderen. 80% heeft
dagelijks of wekelijks contact. Ook met de kleinkinderen en andere familieleden is er bij de meeste
ondervraagden nog regelmatig contact. Het contact met de buren is bij velen regelmatig (+/- 70%).
Dit gaat van eerder oppervlakkige contacten (vb. goeiedag zeggen, een kort praatje slaan), tot
redelijk intense contacten waarbij er eerder sprake is van vriendschap. Zo goed als alle
ondervraagden vinden contact met de buren nuttig en positief. 50% zijn lid van een vereniging of
beoefenen een hobby, al dan niet in verenigingsverband.
Wat betreft de professionele hulpverleners is de situatie vergelijkbaar met de voorgaande jaren.
Minstens 50% gaat maandelijks preventief naar de huisarts of de huisarts komt aan huis. Bij de
andere 80-plussers is er enkel contact met de huisarts indien nodig. Een minderheid doet beroep op
verpleging of kiné. Ongeveer de helft doet beroep op huishoudhulp met dienstencheques (wekelijks
of om de veertien dagen). Gezinshulp was bij deze groep ondervraagden duidelijk minder aanwezig
dan de voorgaande jaren. Ook het gebruik van de dienst warme maaltijden is beperkt.
Alle ondervraagden geven aan nog mobiel te zijn buitenshuis. 90% van de ondervraagden verplaatst
zich te voet, zonder het gebruik van hulpmiddelen. Bij het autorijden zien we vaak dat de ouderen
(+/- 50%) hulp krijgen van anderen, in de meeste situaties de kinderen. 50% van de ondervraagden
gebruikt nog zelfstandig het openbaar vervoer. De fiets is niet het meest gebruikte vervoersmiddel
voor de 80-plussers. Vele geven aan dat dit niet meer gaat omwille van hun fysiek conditie of hebben
angst om te vallen.
Tijdens de huisbezoeken werden 8 nieuwe voordelen aangevraagd en toegekend. De meerderheid
had geen recht op voordelen die gebaseerd zijn op de graad van hulpbehoevendheid, omdat de
zelfredzaamheid te hoog was
Toekomst
De huisbezoeken zijn belangrijk om personen te informeren, om proactief op te sporen hoe
zelfredzaam deze doelgroep is alsook om eventueel sociaal isolement op te sporen. Het heeft als
positief gevolg dat het OCMW tijdig tot actie kan overgaan. Op deze wijze kan men personen beter
toeleiden naar de juiste dienstverlening. Voor diegenen die niet meteen hulp nodig hebben, blijkt de
brochure handig om te weten op welke hulpverlening ze in de toekomst eventueel beroep kunnen
doen. Voor sommige personen is hulp aan het OCMW vragen een grote stap. Velen weten niet voor
welke problematieken ze bij het OCMW terechtkunnen. Dankzij de huisbezoeken kunnen zij alvast
kennismaken met de taken en opdrachten van een OCMW.
Binnen het seniorenloket werd dit project onder de loep genomen en kwam er het volgende
resultaat:
- huisbezoeken zijn intensief
- indien de zelfredzaamheid van de persoon nog voldoende hoog is, kunnen er geen voordelen
worden toegekend en vaak dient er ook geen informatie opgevraagd te worden wat betreft
inkomen.
- mensen appreciëren voornamelijk het informatieve bezoek, het sociaal contact en de intentie van
het bezoek
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Overwogen wordt deze bezoeken in de toekomst door vrijwilligers te laten uitvoeren, mits voldoende
vorming en begeleiding vanuit het seniorenloket. Vrijwilligers kunnen het 1ste bezoek uitvoeren, de
maatschappelijk assistenten een 2de bezoek indien dit nodig blijkt. Signalen kunnen zijn: dalende
zelfredzaamheid, slechte huisvesting, vraag naar rechten en voordelen, aanvragen diensten,
gezondheid, financiën, …
Deze vernieuwde aanpak past binnen de visie van zorgzame gemeente. Eén van de taken van een
zorgzame gemeente is detectie en toeleiding, het actief opzoeken en bezoeken van maatschappelijk
kwetsbare mensen, het brengen van informatie op maat, het stimuleren van sociale contacten en het
aanbieden van buurthulp. Hierbij is tevens aandacht voor de signaalfunctie, zodat de betrokken
diensten actief kunnen toegeleid worden naar gepaste hulpverlening of informele ondersteuning.

4. Diensten
a. Huishoudhulp
- Doelgroep
De dienst huishoudhulp richt zich naar de kwetsbare groep hulpbehoevende personen. Vaak zijn dit
senioren die specifieke noden hebben omwille van hoge ouderdom, sociaal isolement, fysieke en/of
cognitieve beperkingen. Wie die extra ondersteuning niet nodig heeft, kan terecht bij en wordt
doorverwezen naar private dienstencheque-bedrijven.
De dienst huishoudhulp biedt continuïteit aan in de dienstverlening. Bij afwezigheid van een
huishoudhulp wordt onderzocht welke van de cliënten het dringendst hulp nodig hebben. De meest
hulpbehoevenden krijgen dan hulp van een vervangende huishoudhulp. Private dienstenchequebedrijven houden hier minder rekening mee.
De huishoudhulpen zijn goed geïnformeerd over de bestaande voordelen en diensten voor senioren.
Zij wijzen hun cliënten hierop en verwijzen door naar een maatschappelijk assistent of signaleren een
probleem aan hun verantwoordelijke. Bij problemen wordt kort op de bal gepleegd. Bij beginnende
dementie, bijvoorbeeld, kunnen tijdig de nodige maatregelen genomen worden.
Er wordt getracht de wachtlijst beperkt te houden. Op 31 december 2018 stonden 2 personen op de
wachtlijst voor huishoudhulp.
Aangezien de prestaties vergoed worden met dienstencheques, mogen de huishoudhulpen volgende
taken uitvoeren:
- poetsen
- wassen en strijken
- maaltijden bereiden
- boodschappen doen
- herstellen van kledij
- Cliënten
jaar
2017
2018

aantal cliënten
200
194
36

indeling naar leeftijdscategorie
ondergrens
0
65
70
75
80
85
90
95

bovengrens
65
70
75
80
85
90
95
100
totaal

aantal
10
10
12
38
56
52
15
1
194

van het totaal aantal cliënten zijn er 124 ouder dan 80 jaar, hetzij 64%

Personen die jonger dan 75 jaar zijn kunnen omwille van volgende redenen beroep doen op de dienst
huishoudhulp:
 tijdelijke hulp omwille van acute gezondheidsproblemen in afwachting van overschakeling naar
een andere dienst;
 personen die in begeleiding zijn bij het OCMW en wegens hun persoonlijke problemen moeilijk
terecht kunnen bij een andere dienst;
 personen die wegens een ernstige aandoening zo weinig zelfredzaam zijn dat een continue
hulpverlening noodzakelijk is.
Personen die voldoende zelfredzaam zijn, worden door de verantwoordelijke van de dienst
huishoudhulp ondersteund bij hun hulpaanvraag bij een private dienst. Zij krijgen informatie over de
dienstenchequebedrijven die huishoudhulp binnen onze gemeente aanbieden. Indien zij dit wensen,
doet de verantwoordelijke namens hen een aanvraag bij het bedrijf van hun keuze.

37

jaar
2017
2018

nieuwe opstart
25
16

stopgezet
16
29

De stopzettingen zijn omwille van overlijden, plaatsing in een woonzorgcentrum, tijdelijke hulp of
omschakeling naar een andere dienst
Indeling naar frequentie van de hulp
2013
wekelijks
121 55%
tweewekelijks 98
45%
totaal
219

2014
88
42%
121 58%
209

2015
90
47%
102 53%
192

2016
2017
2018
97
48,50% 93
46,50% 63
103 51,50% 107 53,50% 131
200
200
194

- Overzicht prestaties
2013
totaal betaalde uren
28.356
betaalde feestdag in uren
1.265
betaalde uren verlof/ziekte
5.084
verlof
3.738
ziekte
1.346
aanwezige uren
22.007
uren andere prestaties
501
uren OCMW
155
medisch onderzoek
22
cursus
78
interne opleiding
27
syndicale verplichtingen
39
andere(maaltijden,kv,bloedgeven)
180
uren prestatie bij cliënt
21.506
onbetaalde uren
1.943
verlof(loopbaanonderbreking)
877
ziekte
1.066

2014
26.005
1.245
5.345
3.914
1.431
19.415
459
79
20
70
25
24
241
18.956
2.414
476
1.938

2015
23.982
929
3.883
2.718
1.165
18.356
337
99
15
72
16
39
96
18.019
1.607
662
1.629

2016
25.277
1.050
4.685
3.664
1.021
19.541
486
238
19
64
36
33
96
19.055
2.239
1.199
1.040

2017
25.083
1.154
5.006
3.691
1.315
18.923
560
299
17
92
16
8
128
18.363
3.510
1.273
2.237

2018
23.655
1.067
4.424
3.434
990
18.164
450
297
17
59
28
0
49
17.714
6.044
853
5.191
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toelichting
totaal betaalde uren = betaalde feestdag + betaalde uren verlof/ziekte + aanwezige uren
aanwezige uren =
uren andere prestaties + uren prestaties bij cliënt
uren OCMW =
niet gepresteerd bij cliënt omwille van sportdag, nieuwjaarsreceptie, dag van
de thuiszorg of onvoorziene omstandigheden
Ziekteverzuim
Er is de laatste jaren gewerkt rond het ziekteverzuim van de huishoudhulpen. Naast het inschakelen
van een controlegeneesheer vinden verzuimgesprekken plaats. Sedert 2012, en vooral het laatste
jaar, is het betaald ziekteverzuim afgenomen.
Daarnaast zien we wel een grote stijging van het aantal langdurig afwezigen.
- Overzicht opbrengsten en kosten
dienst huishoudhulp AC
832/45
te ontvangen subsidies in € en
tussenkomst van klanten
totaal opbrengsten
loongerelateerde kosten
andere werkingskosten
totaal kosten
kasresultaat van het boekjaar

2018
2013

2014

2015

2016

2017

473.037
477.289
630.006
25.361
655.366
-178.077

418.551
421.361
564.070
23.328
587.398
-166.037

397.139
400.254
491.119
21.099
512.218
-111.964

415.198
420.516
567.613
19.842
587.454
-166.938

420.341
424.421
579.054
23.524
602.578
-178.157

398.286
401.391
565.939
18.798
585.737
-184.345

- Medewerkers
Op 31 december 2018: werkten de 17-tal huishoudhulpen, op 1 na, deeltijds. Dit komt naar op 12,1
voltijds equivalenten.

Tijdens de maanden juli en augustus waren 2 jobstudenten aan de slag om de afwezigheden van de
huishoudhulpen op te vangen en zo een continue dienstverlening te garanderen. Zij werkten samen
113 uren voor het OCMW. Tijdens de andere schoolvakanties waren geen jobstudenten aan het
werk.
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b. Maaltijdbedeling
De maaltijden werden in 2018 geleverd door een externe traiteur en op weekdagen rondgebracht
door een personeelslid van het OCMW.
In 2018 werden 5.163 maaltijden bij 44 verschillende personen bedeeld. Dit zijn 1.393 maaltijden
minder dan in 2017.
In de loop van 2018 werden 20 stopzettingen geregistreerd omwille van volgende redenen:
- plaatsing
5
- overleden
5
- herstel
2
- niet tevreden
8

Overzicht van de opbrengsten en de kosten
dienst maaltijdbedeling 832/46
kaskosten
kasopbrengsten
kasresultaat

2013
96.171
40.916
-55.255

2014
2015
94.781 87.129
40.891 32.006
-53.890 -55.123

2016
71.057
35.389
-35.668

2017
72.451
38.345
-34.106

2018
73.326
33.756
-39.570

c. Tuindienst
De tuindienst is er voor personen uit Oud-Heverlee die omwille van leeftijd, ziekte of handicap niet
meer in staat zijn hun eigen tuin te onderhouden.
De tuindienst is aanvullend en wil niet in de plaats treden van bestaande professionele hulp. De
werken dienen uitgevoerd te worden in de tuin van de woning die de gebruiker zelf bewoont.
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Sinds 1 januari 2006 beschikt het OCMW over een (externe) klussendienst. Tussen 2014 en 2016
werkten we hiervoor samen met Intergemeentelijk Opbouwwerk Interleuven (IGO). Na 3 jaar
samenwerking beëindigde IGO de samenwerkingsovereenkomst omdat het voor IGO financieel en
praktisch niet meer haalbaar was. Sedert 1 maart 2017 was er een samenwerking met De Winning
vzw, een sociaal economie initiatief. De Winning vzw heeft een erkenning als sociale onderneming
met verschillende tewerkstellingsinitiatieven voor kansengroepen: arbeidszorginitiatief,
maatwerkbedrijf en lokale diensteneconomie onderneming.
Prijs per uur De Winning = 26,86 euro (BTW inclusief) = ook prijs cliënt
De klantencontacten, planning en facturatie verlopen via het OCMW. Het OCMW komt, na sociaal
onderzoek, voor bepaalde personen financieel tussen op basis van een door de raad voor
maatschappelijk welzijn vastgesteld subsidiereglement.

Evolutie klussendienst/tuindienst
2016 (IGO)
klussen
5
12
17

cliënten zonder toelage
cliënten met toelage
totaal

tuinonderhoud
3
33
36

2017 (De Winning)
cliënten zonder toelage
cliënten met toelage
totaal

tuinonderhoud
8
18
26

2018 (De Winning)
tuinonderhoud
cliënten zonder toelage
8
cliënten met toelage
18
totaal
26
24 klanten gras maaien + 2 klanten enkel snoeiwerken
overzicht van de opbrengsten en de kosten
klussendienst 832/47
kaskosten
kasopbrengsten
kasresultaat

2013
16.461
7.989
-8.472

2014
7.936
0
-7.936

2015
6.074
0
-6.074

2016
6.007
0
-6.007

2017
14.420
9.375
-5.046

2018
10.853
8.597
-2.255

2017 tov 2018
Minder klanten met toelage en dus is verlies veel lager
- minder klanten
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- toelage aan cliënten verminderde na opnieuw hun inkomen berekend te hebben
- maar er was nog een factuur van de Winning van 2018 niet binnen bij afsluiting boekjaar
d. Boekendienst aan huis
De boekendienst aan huis is tot stand gekomen dankzij een samenwerking tussen de openbare
bibliotheek, het OCMW en een vrijwilligster. Er wordt een sociaal onderzoek gevoerd bij de
aanvragers. De vrijwilligster brengt maandelijks boeken rond.
jaar
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

aantal begunstigden
5
9
10
9
10
10
7
7

Het aantal gebruikers is gedaald. De stopzettingen waren telkens een gevolg van het overlijden van
de gebruiker.
5. Andere samenwerking met externe hulpverleners
a. Seniorama - Oppas- en gezelschapsdienst
Sedert 1 mei 2008 heeft het OCMW een overeenkomst met de oppas- en gezelschapsdienst van
Seniorama. Vrijwilligers van Seniorama voeren gesprekken met de betrokken personen, maken
samen een wandeling, spelen een gezelschapsspel, doen een kleine boodschap, … Wanneer de
persoon erg zorgafhankelijk is, voeren de vrijwilligers ook kleine zorgtaken uit. Ook door nietsenioren kan beroep gedaan worden op de dienst.
Seniorama heeft een erkenning van de Vlaamse Gemeenschap als oppasdienst.
Het OCMW van Oud-Heverlee kent Seniorama sedert 2012 een vast subsidiebedrag van
€ 1.500 per jaar toe.
Kostprijs voor de gebruiker:
- nachtopvang: € 25.20 per nacht (een nacht loopt van 22.00u tot 7.00u);
- dagopvang: € 2,80 per uur. Personen die kunnen aantonen dat ze een laag inkomen hebben,
kunnen aanspraak maken op een sociale correctie. De kostprijs is dan aangepast aan het inkomen.
gebruikers
nachtopvang
Oud-Heverlee
(uren)
dagopvang
Oud-Heverlee
(uren)
totaal uren

2009
477

2010
0

2011
684

2012
837

2013
756

2009
599,5

2010
88

2011
396

2012
331

2013 2014 2015 2016 2017 2018
349,5 665 677 618 637 360

1.080 1.168

1.105 1.475 1.469 1.302 1.366 889,5

1.076,5 88

2014 2015 2016 2017 2018
810 792 684 729 529,5
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b. Panal
Sedert 2012 verleent het OCMW een subsidie van € 1.500 aan het Palliatief Netwerk Arrondissement
Leuven (PANAL).
PANAL staat voor ondersteuning en optimale uitbouw van palliatieve zorg in het arrondissement. Het
omvat 2 structuren, elk met een specifieke opdracht: enerzijds het ‘netwerk’ met als opdracht het
sensibiliseren en informeren van de bevolking en in het bijzonder de sector van de gezondheids- en
welzijnszorg en anderzijds de ‘multidisciplinaire begeleidingsequipe’ met als opdracht de palliatieve
zorg in de thuis- en thuisvervangende situatie mee mogelijk te maken.
Jaar
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Palliatieve begeleidingen in Oud-Heverlee
18
12
8
8
15
11
8

c. vzw Mobiel
Het OCMW werkt sedert januari 2017 samen met de Dienst Aangepast Vervoer (DAV) van de
vzwMobiel. Dit houdt in dat de dienst de inwoners van Oud-Heverlee de garantie biedt op een
aanbod in rolstoelvervoer aan een sociaal tarief.
Cijfers voor Oud-Heverlee
aantal actieve leden
rolstoelgebruikers
minder mobiele stappers
begeleiders
aantal trajecten
aantal beladen km

46
24
1
20
243
3.498

Voor 2018 betaalde het OCMW een subsidie van € 2.108,43, hetzij € 0,19 per inwoner van OudHeverlee
Ten opzichte van 2017 : 31% meer ritten en 28% meer beladen kilometers.
Het vervoersaanbod van vzwMobiel voldoet aan de mobiliteitsbehoefte van rolstoelgebruikers in
Oud-Heverlee en daarom is de vzw een waardevolle partner.
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d. Gezinshulp
De verzorgende helpt personen bij het gewone huishoudelijk werk, zoals het koken, het dagelijks
onderhoud van de woning, de was, de strijk, het boodschappen doen en springt indien nodig bij voor
de gewone hygiënische verzorging.
Het OCMW Oud-Heverlee beschikt zelf niet over een dienst gezinszorg, maar koos er destijds voor de
diensten die binnen de gemeente hulp verlenen financieel te ondersteunen door het verlenen van
een subsidie van € 1 per gepresteerd uur.
In de loop van 2018 presteerden deze diensten binnen Oud-Heverlee 15.879,25 uren, waarvan door
- Familiehulp:
8.256,50 uur
- Landelijke Thuiszorg: 7.622,75 uur

Familiehulp
Landelijke thuiszorg

e. Thuisgezondheidszorgteam (TGZ)
Maandelijks komt het thuisgezondheidszorgteam (TGZ) in het OCMW-gebouw samen tijdens een
lunchpauze. Een maatschappelijk assistente van het seniorenloket biedt logistieke ondersteuning en
coördineert.
De leden van het team komen uit verschillende disciplines:
- huisartsen
- verpleegkundigen
- kinesisten
- regioverantwoordelijken gezinszorg van de thuiszorgorganisaties Familiehulp, Landelijke
Thuiszorg en Solidariteit voor het gezin
Het TGZ bespreekt zowel situaties van patiënten als patiëntoverschrijdende thema’s.
f. Eerstelijnszone1
Momenteel is de eerste lijn in Vlaanderen gefragmenteerd en, volgens sommigen, onvoldoende
voorbereid om goede, geïntegreerde en, zo nodig, multidisciplinaire zorg te kunnen afleveren aan
personen met een chronische zorgnood. De zesde staatshervorming heeft de gemeenschappen
belangrijke extra bevoegdheden toegekend. De Vlaamse regering greep dit momentum aan om de
eerstelijnszorg zowel op vlak van structuren als inhoud te reorganiseren.
1

Tekst van website https://www.zorg-en-gezondheid.be/eerstelijnszones-in-vlaanderen
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Door deze hervorming willen men de eerste lijn in Vlaanderen versterken zodat deze, zoals ook de
Wereldgezondheidsorganisatie aanbeveelt, de hoeksteen kan vormen van een toegankelijke,
effectieve en kwalitatieve gezondheids- en welzijnszorg. De eerstelijnszone is één van de aspecten in
de hervorming van de eerste lijn in Vlaanderen. Een team van acht transitiecoaches begeleidt dit
veranderingsproces
In 2017 werd door Minister Vandeurzen een oproep gedaan tot het vormen van eerstelijnszones
Lokale besturen, zorg- en welzijnsvoorzieningen en hulp- en zorgverleners werden aangespoord
zones af te bakenen van circa 100.000 Vlamingen. De bedoeling is dat op die schaal in elke zone de
persoon met een zorgnood centraal zou staan en zorg geïntegreerd aangeboden zou worden.
In die eerstelijnzones komt het zwaartepunt te liggen van de praktijkondersteuning en de
intersectorale samenwerking tussen lokale besturen, welzijn en gezondheid. Het is dus uitermate
belangrijk dat alle partners die zorg verlenen op de eerste lijn op dit niveau aanwezig of
vertegenwoordigd zijn.
De nieuwe structuur van een eerstelijnszone zal drie actueel gesubsidieerde structuren vervangen en
opslorpen: de Samenwerkingsinitiatieven Eerstelijnsgezondheidszorg (SEL), de Geïntegreerde
Diensten Thuisverzorging (GDT) en de Lokale Multidisciplinaire Netwerken (LMN)= verbonden aan
huisartsenkring, werken rond chronische zorg.
Oud-Heverlee behoort samen met Lubbeek, Bierbeek, Huldenberg, Bertem, Herent en Kortenberg
tot de Eerstelijnszone Leuven Zuid .
De transitie van de huidige manier van werken in de eerste lijn naar een operationele eerstelijnszone
zal in elke regio in gang gezet worden door een veranderteam. Dit veranderteam is een kleine groep
die het voorbereidend werk doet (het dossier voor de erkenning van de eerstelijnszone
voorbereiden, de veranderfora voorbereiden,…).
Het veranderforum is een grote groep (iedereen uit de zone is hier welkom) die de beslissingen
neemt.
6. Toelagen aan welzijnsverenigingen
In 2017 werd besloten de betoelaging voor de SAMANA-kernen te wijzigen en over te brengen naar
het OCMW omdat de werking van SAMANA beter past binnen de meerjarenplanning van het OCMW
en de werking aansluit bij een belangrijke doelgroep van het OCMW, namelijk kwetsbare personen.
Alle Samana-kernen die een volledig en tijdig een subsidiedossier indienden, ontvangen voortaan 2
soorten subsidies:
- basissubsidie: op basis erkenning als welzijnsvereniging
- aanvullende subsidie: op basis van ledenaantal (zowel bestuursleden, actieve helpers als leden) en
het aantal georganiseerde activiteiten
Toegekend subsidies (uitbetaald in 2018 voor de werking tijdens 2017):

2018

Samana Blanden
€ 528,80

Samana Haasrode
€ 366,80

Samana Oud-Heverlee
€ 892,30
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IV. VRIJWILLIGERS
Het OCMW zet vrijwilligers in voor Buren voor Buren, het Lokaal opvanginitiatief, de Boekendienst
aan huis en het psychosociaal hulpverleningnetwerk (PSH - zie verder).
In 2016 werkten medewerkers van OCMW en Gemeente (dienst vrije tijd) een gezamenlijk
vrijwilligersbeleid uit.
Gemeente en OCMW Oud-Heverlee zetten vaak vrijwilligers in, bijvoorbeeld voor zwerfvuilacties,
oktoberfeest, ondersteuning van (kandidaat-)vluchtelingen, … Zij zijn bovendien een belangrijke
partner voor het ondersteunen van het vrijwilligersbeleid van verenigingen in Oud-Heverlee.
Aangezien gemeente en OCMW dicht bij de mensen en verenigingen staan, kunnen zij makkelijker
ondersteuning bieden op vlak van communicatie en logistiek, bvb. door wervingsacties van
verenigingen bekend te maken via het gemeentelijk informatieblad of op aanplakborden of door de
gemeentelijke infrastructuur ter beschikking te stellen van verenigingen.
Daarnaast kunnen gemeente of OCMW andere initiatieven nemen om waardering voor
vrijwilligerswerk uit te drukken, zoals het uitreiken van een jaarlijkse prijs voor de vrijwilliger, enz…
De gemeente biedt als tussenpersoon de gratis verzekering van de provincie Vlaams-Brabant voor
vrijwilligerswerk aan. De verzekering omvat de burgerlijke aansprakelijkheid, lichamelijke ongevallen
en rechtsbijstand.
Vrijwilligers die door gemeente of OCMW zijn aangesteld, zijn door gemeente of OCMW verzekerd
tegen schade door ongeval, ziekte, contaminatie, lichamelijke schade en voor burgerlijke
aansprakelijkheid.
Het duidelijk uitgeschreven vrijwilligersbeleid:
- verschaft duidelijkheid over hoe binnen gemeente en OCMW Oud-Heverlee met vrijwilligers wordt
omgegaan
- voorkomt ongelijke behandeling van vrijwilligers
- stimuleert vrijwilligers
Het vrijwilligersloket, verbonden aan de dienst vrije tijd, is:
- aanspreekpunt voor alle inwoners die vragen hebben over of interesse hebben in vrijwilligerswerk
- informeert inwoners over mogelijkheden van vrijwilligerswerk binnen gemeente en OCMW of
verwijst door naar andere organisaties waar vrijwilligerswerk mogelijk is
- is een brug tussen kandidaat vrijwilligers en vrijwilligerswerking binnen gemeente en OCMW
- informeert inwoners over de wetgeving betreffende vrijwilligers
- werkt het vrijwilligersbeleid binnen gemeente en OCMW verder uit en maakt het bekend, o.a via de
website
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V. Wonen
a. Gemeentelijke beleidsvisie over ‘wonen’
De gemeente en het OCMW van Oud-Heverlee participeren, samen met de gemeenten Bertem,
Bierbeek, Boutersem, Haacht en Rotselaar en hun respectievelijke OCMW ’s, sedert 1 april 2008 aan
het intergemeentelijk woonproject “Wonen tussen Dijle en Velp”. Binnen dit project wordt aan een
aantal doelstellingen gewerkt, waaronder het aanbieden van gestructureerde basisinformatie aan de
inwoners. Dit gebeurt op de Wooninfopunten (zie b.).
Het woonproject organiseert ook het lokaal woonoverleg en volgt de acties uit het woonbeleidsplan
op. Tijdens het lokaal woonoverleg worden sociale woonprojecten, ervaren knelpunten en specifieke
lokale acties besproken en opgevolgd. Acties die intergemeentelijk kunnen worden uitgewerkt,
worden behandeld in de stuurgroep wonen.
Door deelname aan het intergemeentelijk woonproject verbindt Oud-Heverlee zich tot de realisatie
van elk van de volgende doelstellingen:
1° zorgen voor een divers en betaalbaar woonaanbod;
2° werken aan de kwaliteit van het woningpatrimonium en de woonomgeving;
3° informeren, adviseren en begeleiden van inwoners met woonvragen;
4° ondersteunen van de lokale private huurmarkt.
b. Wooninfopunt
Inwoners van Oud-Heverlee en de deelgemeenten kunnen met al hun vragen rond wonen op
dinsdagnamiddag en elke tweede dinsdag van de maand 's avonds op het Wooninfopunt terecht.
Daarnaast is er telefonische permanentie via het nummer 016 31 18 69 en is het Wooninfopunt ook
bereikbaar via e-mail op info@wooninfopunten.be.
Indien nodig leggen de medewerkers van het Wooninfopunt een huisbezoek af. Inwoners kunnen
tevens, na telefonisch contact of doorverwijzing door de medewerkers van de Wooninfopunten,
beroep doen op een technisch adviseur voor technische vragen rond duurzaam, ecologisch en
energiebewust wonen, veiligheid en algemene kwaliteit van woningen. In 2018 kwamen 138
inwoners aankloppen bij het Wooninfopunt en werden 353 contacten geregistreerd.
contacten
inwoners geregistreerd
2014 147
395
2015 151
476
2016 168
402
2017 125
295
2018 138
353

o.a. vragen rond
premies
energiepremies
31,10%
19,70%
30,10%
20,60%
31,60%
22,40%
34,20%
7,80%
22,60%
4,60%

energie
16,30%
17,20%
14%
10,80%
21%

kwaliteit huren
5,60%
6,70%
10,10%
15%
8,20%
28,10% 8,80%
16,80% 23%

Het Wooninfopunt hielp heel wat personen bij het vergelijken van de prijzen van de verschillende
energieleveranciers door middel van de V-test. Ook de medewerkers van het OCMW kunnen
personen begeleiden bij de overstap naar een andere energieleverancier en doorverwijzen naar
andere diensten, zoals naar de technisch adviseur van het woonproject (woningkwaliteit), de
Energiesnoeiers (besparen van energie door gedragsverandering), de Vlaamse energielening enz.
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Op 22 februari 2018 organiseerde de sociale dienst en het Wooninfopunt een zitdag, specifiek voor
personen die bij het OCMW gekend zijn omwille van hoge energiefacturen. Tijdens deze zitdag
werden de tarieven van de verschillende leveranciers vergeleken en bood men ondersteuning bij een
eventuele overstap naar een andere en goedkopere leverancier. Op 11 oktober 2018 werd een
algemene zitdag V-test georganiseerd voor alle inwoners van de gemeente.
Er werd ook actief ingezet op bijscholing voor huishoudhulpen (27 maart 2018) en mantelzorgers (19
april 2018). Onderwerpen zoals brandpreventie, CO-gevaar, ventileren en verluchten en
woningkwaliteit kwamen aan bod. Op deze manier kunnen huishoudhulpen en mantelzorgers correct
signalen opvangen en indien nodig doorverwijzen naar het woonproject of een andere dienst.

c. Vlaamse energielening (voorheen FRGE-lening= Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost)
OCMW en gemeente participeren via IGO aan het intergemeentelijk project in het kader van de
Vlaamse energielening. Sinds 1 januari 2015 kan men via het energiehuis in de gemeente de Vlaamse
energielening (vroeger FRGE-lening) aanvragen. Vlaanderen wil met deze lening iedereen in staat
stellen om energiebesparende werken uit te voeren. Het Energiehuis IGO behandelt niet alleen de
leningaanvragen op een vlotte, transparante manier, maar geeft ook advies over hetgeen in elke
situatie de interessantste energiebesparende maatregel is, rekening houdend met de kostprijs, de
energiewinst en mogelijke premies. Daarnaast wordt hulp geboden bij het aanvragen en vergelijken
van offertes.
IGO verstrekt de leningen in alle gemeenten van het arrondissement Leuven en ook voor inwoners
van de gemeente Oud-Heverlee. De gemeente en het OCMW delegeerden aan IGO de nodige
bevoegdheden om als ‘energiehuis’ binnen de gemeente op te treden. Gezien de nauwe
samenwerking tussen de medewerker Vlaamse energielening en het Wooninfopunt, wordt het
verstrekken van de nodige informatie rond eventuele premies of andere voordelen alsook het bieden
van technisch advies ook binnen het kader van de energielening verzekerd. Op het Wooninfopunt
worden de intakegesprekken voor de energielening verzorgd. IGO wil ook een ruimere invulling
geven aan de term ‘energiehuis’ en energetisch advies aanbieden aan inwoners die een energielening
aanvragen. In de toekomst zal dit waarschijnlijk verder worden uitgebreid.
In 2018 werden twee leningen toegekend aan inwoners van Oud-Heverlee, waarvan één lening voor
een persoon uit de doelgroep. In 2019 zal er in samenwerking tussen het energiehuis IGO, het
woonproject en de gemeente/ OCMW meer ingezet worden op promotie via o.a. een nieuw artikel in
het gemeentelijk infoblad, de gemeentelijke website, maar ook via een nieuwe affiche en folder. Alle
actoren hebben een belangrijke verantwoordelijkheid in de bekendmaking van de Vlaamse
energielening enerzijds, maar zeker ook wat betreft de doorverwijzing naar het energiehuis of het
woonproject van IGO
d. Gemeentelijke heffing op leegstand
Gemeenten worden steeds vaker geconfronteerd met stijgende huur- en verkoopprijzen en schaarser
wordende bouwgronden. De gemeente wil daarom langdurige leegstand voorkomen en aanpakken
door eigenaars aan te moedigen hun woning of gebouw opnieuw in gebruik te (laten) nemen. Het
invoeren van een leegstandsheffing heeft bewegingen in het leegstandsregister tot gevolg. Voor
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bepaalde dossiers werd pas begin 2016 over een beroep beslist (bijvoorbeeld betreffende een pand
dat een 2e verblijf is); dit geeft een enigszins vertekend beeld, omdat die dan in 2015 nog wel op
leegstand stonden. Onderstaande tabel is een werktabel die het hele jaar in beweging is. In 2016 zijn
er amper aktes verstuurd omwille van verschillende factoren. In 2017 werd opnieuw actief
geïnventariseerd volgens een door de gemeenteraad nieuw goedgekeurd reglement.
status
op
1/01/2019
aantal aktes
teruggetrokken aktes
beroepen
ingediend
toegekend
waarvan
bewoond/in
geschrapt
gebruik
gesloopt
2e verblijf
beroep niet
op
tijd
behandeld
nu nog leeg

2010
17

2012
15

9
9

1
6
3

4

4

3
7

1

2013
17

2014
17

2015
23

15
3

3
7
2

2
11
1

3
11
4

9
59
22

7
4

7
2
2

4
3

30
21
4

5
5
2

2

1

4
5

2016
2

2

2017
26

12

2018
3

3

totaal
120

4
30

Binnen de subsidiëring van de het intergemeentelijke samenwerkingsproject ‘Wonen tussen Dijle en
Velp’ blijft het bijhouden van een leegstandsregister verplicht. De opmaak, de opbouw, het beheer
en de actualisering van het leegstandsregister zal nog steeds uitgevoerd worden door het
woonproject ‘Wonen tussen Dijle en Velp’.
Gemeenten kunnen eigen regels vaststellen over:
- de persoon van de belastingplichtige;
- het ogenblik van de heffing;
- het tarief van de belasting;
- de vrijstellingen;
- de manier waarop het bezwaar tegen de belasting moet verlopen.
Bij een vrijstelling van de leegstandsbelasting blijft het pand op het leegstandsregister staan, maar
moet de belasting niet worden betaald gedurende de periode van vrijstelling.
Voortaan is leegstandsbestrijding dus een gemeentelijke beleidskeuze. Gemeenten kiezen zelf hoe ze
leegstand op hun grondgebied opsporen. Van belang is enkel dat het om objectieve en
controleerbare vaststellingen gaat en dat aan eigenaars of zakelijk gerechtigden de mogelijkheid
geboden wordt om een beroep in te stellen of bezwaar te maken.

e. Sociaal verhuurkantoor (SVK)
In september 2004 sloot het OCMW van Oud-Heverlee een samenwerkingsovereenkomst af met vzw
SVK-SPIT2 tot uitbreiding van haar werkingsgebied met Oud-Heverlee.
Dankzij deze overeenkomst kunnen personen, die voldoen aan de inkomensvoorwaarden, zich bij het
sociaal verhuurkantoor inschrijven op de wachtlijst voor een sociale huurwoning.
2

SPIT: structurele participatie en integratie thuislozen
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Een sociaal verhuurkantoor vormt een schakel tussen eigenaar en huurder. Als hoofdhuurder
verhuurt een SVK op haar beurt aan personen die omwille van hun inkomen, verleden, achtergrond
,… moeilijk aan bod komen op de private huurmarkt.
Het SVK kan de eigenaar mooie condities bieden :
 het SVK sluit met de eigenaar een negenjarig huurcontract af. Gedurende die 9 jaar treedt het
SVK op als hoofdhuurder en is het verantwoordelijk voor alle huurdersverplichtingen zoals de
stipte maandelijkse betaling van de huur, huurdersbrandverzekering,…;
 het SVK vraagt geen commissieloon, de werkingskosten worden gedragen door de Vlaamse
Overheid;
 vanuit de provincie Vlaams Brabant heeft het SVK een eigen klusjesdienst ter beschikking, die
binnen het gehuurde patrimonium overal inzetbaar is. Op die manier blijft de eigendom in goede
staat en behoudt het zijn waarde;
 het SVK biedt ook huurbegeleiding aan. De huurders worden geholpen bij de uitoefening hun
rechten en plichten als huurder. Zij worden gevormd in weerbaarheid en woonvaardigheden;
 als de woning toe is aan een opknapbeurt, kan de eigenaar genieten van tal van ondersteunende
maatregelen vanuit verschillende overheden.
In ruil voor deze zekerheden verwacht het SVK van de eigenaar:
 een betaalbare huurprijs die voor de doelgroep en voor de eigenaar interessant is maar die lager
ligt dan de gangbare prijzen op de private huurmarkt.
Weinig eigenaars in Oud-Heverlee blijken bereid hun woning voor de prijs van maximum € 500 + 7 %
per persoon ten laste te verhuren. Op de privémarkt kunnen ze immers veel meer krijgen.
Daarom besliste het OCMW in 2009 om een lokale huursubsidie aan het SVK SPIT te verlenen.
De subsidie werd vastgesteld op maximaal € 6.000 voor 2009 en € 10.000 voor de volgende jaren.
Onderhandelingen over de huurprijs van de woningen worden overgelaten aan het SVK.
Het SVK sluit steeds huurcontracten af voor 9 jaar. Zij verwachten dan ook dat het OCMW zich voor 9
jaar engageert.
Eind 2018 huurde SVK SPIT 10 panden binnen onze gemeente. Voor 6 van die panden verleende het
OCMW een huursubsidie
geïndexeerde
bij SVK sedert hoofdhuurprijs
woning met 2 slpkamers

verhuurprijs

subsidie
OCMW/jaar

01/07/2006

451,26

461,26

0

01/01/2010

578,66

374,88

2.445,36

woning met 2 slpkamers

01/09/2010

775,81

572,65

2.437,92

woning met 3 slpkamers

01/10/2010

621,34

591,22

361,44

woning met 3 slpkamers
woning met 1 slpkamer

01/07/2014

663,57

561,02

1.230,60

01/11/2014

411,58

417,77

0

woning met 1 slpkamer
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woning met 1 slpkamer
01/11/2014

411,58

400,00

138,96

woning met 2 slpkamers

01/10/2015

572,99

599,98

0

woning met 2 slpkamers
woning met 3 slpkamers
totaal

01/03/2016
15/07/2017
10

516,00
650,00

562,02
599,64

0
604,32
7.218,60

f. Woonzorgzone de Kouter
Oud-Heverlee kent net als andere gemeenten in Vlaanderen een snelle vergrijzing. De uitbouw van
een woonzorgzone is dan ook al lange tijd een beleidsprioriteit. Tot op heden is Oud-Heverlee nog
steeds een van de drie laatste gemeenten in Vlaanderen zonder woonzorgcentrum en lokaal
dienstencentrum. Hier komt na vele jaren voorbereiding in de loop van 2020 eindelijk verandering is,
met de start van woonzorgzone de Kouter.
Al in 2002 kocht het OCMW grond aan in het centrum van Blanden, voor de bouw van een
woonzorgzone. Een belangrijke eerste stap was de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan, dat de
bestemming als "woonzorgzone " vastlegt. De nodige vergunningen en erkenning werden
aangevraagd.
Een volgende stap was een grondige analyse van de mogelijke uitbatingsformule. Het OCMW kan zelf
uitbater zijn, kan dit volledig uitbesteden of kiezen voor een publiek-private samenwerking. Na
onderzoek werd deze laatste formule weerhouden: de dagdagelijkse leiding gebeurt door een
partner met ervaring, gemeente en OCMW participeren wel mee aan de raad van bestuur en hebben
zo inspraak bij belangrijke strategische beslissingen. De verdere uitbouw van de woonzorgzone
gebeurt dus vanuit een autonome vzw, WZZ de Kouter, waarin zowel de private partner als gemeente
en OCMW vertegenwoordigd zijn. Het OCMW zorgde voor een eerste startkapitaal en gaf de grond in
erfpacht aan de vzw. De verdere financiering van het project gebeurt echter volledig autonoom.
Samen met verschillende deskundigen en de seniorenadviesraad werden de belangrijkste contouren
van de opdracht voor de private partner gedefinieerd in een zorgstrategisch plan. Een belangrijk
element daarbij was de keuze voor een woonzorgzone, met een brede waaier van werkvormen: een
woonzorgcentrum met 102 woongelegenheden, een dagverzorgingscentrum, 25 assistentiewoningen
(flats voor senioren) en een lokaal dienstencentrum. Na een aanbesteding werd Foyer De Lork
weerhouden als private partner. Deze organisatie beheerde reeds 12 woonzorgcentra. In 2016 werd
deze partner onderdeel van Senior Living Group.
Een volgende mijlpaal was het aanstellen van een architect, opmaak van plannen en het bekomen
van een bouwvergunning. Dit werd afgerond in 2013.
Naast een gebouw heeft een woonzorgzone natuurlijk ook medewerkers, en dus subsidie nodig. Hier
dook een laatste, moeilijke horde op. De Vlaamse overheid installeerde een tijdelijke erkenningsstop
voor nieuwe centra, uit budgettaire overwegingen. In 2017 kwam er een doorbraak.
De laatste hindernis was de financiering van het gebouw. Ook hier wijzigden de spelregels, en bleek
de nieuwe subsidieregeling voor infrastructuur heel wat minder gunstig. In 2018 kon er toch een
sluitend financieel plan gemaakt worden, mede dankzij een borgstelling door de gemeente.
Men kan de evolutie van woonzorgzone de Kouter volgen op www.wzzdekouter.be.
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VI. Psychosociaal interventieplan (PSIP) en psychosociaal hulpverleningsnetwerk (PSH)
Het psychosociaal interventieplan (PSIP) is een plan voor psychosociale hulp aan getroffenen van
rampen en maakt deel uit van het algemeen nood- en interventieplan (ANIP) van de gemeente.
Het psychosociaal hulpverleningsnetwerk (PSH) bestaat uit een lokaal team dat snel ter plaatse kan
zijn om de eerste psychosociale hulpverlening aan de getroffenen te kunnen bieden. Een voordeel is
dat de leden van het team elkaar kennen en dat de regio bekend terrein is.
Het PSH van Oud-Heverlee was in 2018 samengesteld uit:
- 10 medewerkers van OCMW en gemeente
- 40 vrijwilligers uit de lokale gemeenschap
Ingeval van grote ramp bieden hulpverleners van de Dienst Dringende Sociale Interventie (DSI) van
het Rode Kruis versterking en ondersteuning aan het lokale team.
De doelstelling van het PSH is tegemoet te komen aan de psychosociale behoeften bij een collectieve
noodsituatie, met het oog op het herstellen van het psychosociaal evenwicht, zodat de betrokken
personen op langere termijn zo weinig mogelijk negatieve psychische gevolgen zouden ervaren. De
doelgroep bestaat uit niet-gewonden, hun naasten, hulpverleners, getuigen en eventuele andere
betrokken personen.
Het PSIP wordt geactiveerd:
- bij de afkondiging van een medisch interventieplan (MIP) en/of bij het ontstaan van een collectieve
noodsituatie;
- in andere situaties na overleg met de federaal gezondheidsinspecteur (FGI) en de psychosociaal
manager (PSM).
In 2018 vond geen activiteit plaats in het kader van het PSH.
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