Verslag raadscommissie Sociaal Beleid en Leefmilieu: 15 mei 2013
Openbare zitting:
Aanwezige leden: Julia De Coster (Voorzitter), René De Becker, Francis Peeters, Melody
Debaetselier, Jana Nevens, Erwin Cleopater, Ann Van de Casteele en Mia Vandervelde (leden
raadscommissie)
Roger Broos en Marinus Van Greuningen (leden raadscommissie met raadgevende stem)
Verontschuldigde leden: /
Afwezige leden: /
Aanwezigen in het kader van het dossier :
Christien Goeminne schepen en Alexandra Thienpont voorzitter OCMW

Start vergadering 21:05 uur

Onderwerp : Beleidsvisie Leefmilieu.
Voorzitter mevrouw De Coster Julia opent de vergadering en verwelkomt iedereen.
Omdat de OCMW raad nog in vergadering is zullen we starten met leefmilieu.
De voorzitter geeft het woord aan schepen Goeminne voor de beleidsvisie Leefmilieu,
nadien kunnen de leden van de raadscommissie vragen stellen.
De schepen geeft een toelichting van de beleidsvisie leefmilieu aan de hand van een power
point presentatie.
De voorzitter geeft aan de aanwezige gemeenteraadsleden en toehoorders de mogelijkheid om
te vragen te stellen. Zij dankt de schepen voor zijn toelichting.
Marinus: zien jullie een optie om zelf elektrische auto’s aan te kopen. Wat met de laadpalen?
Schepen Goeminne stelt voor om dit op termijn te zullen onderzoeken voor beide vragen.
Marinus: afval via diftarsysteem is geen goede zaak, wat met het afvaltoerisme? Wat als je
een vast bedrag zou invoeren?
Schepen Goeminne verklaart dat er vroeger ook met een vast bedrag werd gewerkt en dat er
ook afvaltoerisme bestond. Zij zegt dat er gewoon een attitude moet zijn, Francis bevestigt dit.
Door het afvalbeleid dat we zullen voeren komen er kleine vuilnisbakken met kleine opening
zodat niet iedereen zijn huisvuil daarin kan deponeren.
Francis: in de beleidsvisie wordt er voorgesteld om de pesticiden te verminderen, is dit ook
voor de landbouwers zo?
Schepen Goeminne legt uit dat er eerder een visie voor gebruik pesticiden bij de lokale
overheid moet gebeuren en de bevolking moet sensibiliseren. De landbouwers worden reeds
van hogerhand gecontroleerd op hun gebruik.
Francis vraagt hoeveel kg afval de Proper Kortenberg ploeg ruimt? Dit zal nagevraagd
worden. Schepen Goeminne kan wel vermelden dat de ophaalactie afval 1.446 kg heeft
opgeleverd.
Francis vraagt of het huiszwaluwenproject kan geëvolueerd worden, hier en daar is de
communicatie voor het plaatsen niet altijd juist/begrijpbaar.

Ann: Het afvalbeleid op het containerpark, zal dit verder geoptimaliseerd worden? Schepen
Goeminne geeft uitleg over het sorteren en de werking van het containerpark dat eerst in
samenspraak met Ecowerf zal besproken worden.
Mia vraagt hierbij dat er nog zaken zullen uitgebreid worden wat betreft leefmilieu?
Schepen Goeminne zegt dat de MAR er is om deze zaken te bespreken en het is een ijverige
groep die steeds interessante voorstellen doet.
De leden vragen de evaluatie van Proper Kortenberg. Koen en Christien verwijzen naar de GR
van februari 2013 waarin de evaluatie van de werking werd besproken en het kontrakt voor
een jaar opnieuw afgesloten werd. Er is een lijst van straten met frequentie van de
onderhoudsploeg. Francis, alleen EK heeft reeds 60 km straten dus het is niet evident om alles
proper te houden.
Erwin: hondenpoep is een probleem waar er toch naar oplossingen moet worden gezocht.
Ludieke actie vb vlagje bij elke hondenpoep. Schepen er bestaan reeds GAS boetes voor deze
problematiek maar je kan ook niet overal op de juiste tijd aanwezig zijn.
De voorzitter dankt schepen Goeminne voor haar toelichting.
Zij nodigt voorzitter ocmw Thienpont uit voor haar toelichting in verband met OCMW.
De voorzitter van het OCMW geeft een toelichting van de beleidsvisie OCMW aan de hand
van een power point presentatie.
De voorzitter geeft aan de aanwezige gemeenteraadsleden en toehoorders de mogelijkheid om
te vragen te stellen. Zij dankt de voorzitter ocmw voor haar toelichting.
Francis: het vrijwilligerswerk beter coördineren door een centrum is een goed uitgangspunt,
maar de personen die hulp vragen zijn zeer veeleisend. De voorzitter verklaart hierbij dat het
begeleiden door het centrum misschien de werking kan verbeteren. Het project buurthulp is
een initiatief dat werd opgestart met weinig succes. Er zijn wel vrijwilligers maar de
hulpbehoevenden hebben zich niet aangemeld. Er zal in het najaar nog een actie samen met de
gemeente, verenigingen enz. gebeuren. Mia weet dat CM vrijwilligers heeft, misschien zou
het goed zijn om eventueel te informeren hoe zij dit aanpakken.
René: de oudere mensen willen niet geholpen worden door het “ocmw” zij zien dit nog steeds
als een taboe! Je gaat niet bij de “armen” aankloppen. Er is ook een belangrijke taak voor de
wijkagent weggelegd, het is geen zaak alleen van het ocmw. Dan zijn er ook nog doelgroepen
die nooit hulp willen krijgen.
Leden: jongerenmeldpunt zowel bij jeugdconsulent als ocmw? De voorzitter ocmw verklaart
dat dit een vraag is vanuit de jeugdraad, alsook wat betreft de jongeren met een fysieke
beperking een vraag is van de jongeren zelf.
Mia vraagt wat inburgeringscoaching is; de voorzitter geeft de informatie hierover. Mia vraagt
wie dat zal zijn? Is dit de maatschappelijke werking?
Leden: wat is ATB? Dit is Arbeids Traject Begeleiding. De voorzitter ocmw geeft uitleg over
art 60 soc.economie en art 60.

Mia stelt de vraag waarom ook de maatschappelijk werker ook nog met arbeidsbegeleiding
doen, want ATB doet dit toch? De voorzitter ocmw legt uit dat het niet de bedoeling is dat wij
de werking van het ATB overnemen, maar ons clienteel zo goed mogelijk begeleiden.
Mia heeft wel een bedenking bij de werking van de serviceflats waarom moet er daar zoveel
acties/hulpmiddelen komen? Mia heeft wel de bedenking dat ook de andere burgers
/hulpbehoevenden recht op deze service hebben. De voorzitter ocmw zegt dat het verschil
tussen serviceflats en gewoon wonen de verklaring is. Serviceflats zijn toch ook ruim duurder
als gewoon een appartement huren. Wat met het rusthuis in Erps komen daar ook serviceflats?
Dit is bedoelt in de verre toekomst.
Mia: verwittigd zowel Christien als Alexandra van de wijzigingen die op ons afkomen van
hoger hand. Minister Van Deurzen stelt voor dat gemeente/ocmw een budget moet voorzien
voor bepaalde groepen.
Mia Brumagne: Activeringsbeleid – dit is nogal cru voorgesteld, kan dit niet warmer
voorgesteld worden als: de talenten naar voor brengen. Wat met alleenstaande ouders en
tewerkstelling?
De voorzitter ocmw verklaart dat er een duidelijke mentaliteitswijziging moet gebeuren.
De voorzitter dankt voorzitter ocmw Thienpont voor haar toelichting.
Zij nodigt schepen Goeminne uit voor haar toelichting/beleidsvisie welzijn en
gezondheidszorg.
De bedoeling is om van Welzijn & gezondheidszorg een PREVENTIEVE aanpak te maken en
IEDEREEN bereiken.
De voorzitter geeft aan de aanwezige gemeenteraadsleden en toehoorders de mogelijkheid om
te vragen te stellen. Zij dankt de schepen voor haar toelichting.
Mia: waar situeert zich het rampenplan cfr. Wetteren treinramp?
Deze materie is bij de dienst algemene zaken en behoort tot de Burgemeester zijn
bevoegdheid.
De leden vragen om de welzijnsgids verder te actualiseren en te verbeteren en de
welzijnsbeurs te laten doorgaan om de 2 jaar.

De voorzitter dankt schepen Goeminne en voorzitter ocmw Thienpont voor hun toelichting.
De voorzitter dankt alle commissieleden en aanwezigheden voor hun aandacht en interesse.
Zij sluit de vergadering omstreeks 23u10.

De verslaggever
Rita Wijnants

