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1. Sociale Dienst 

 

Armoede in cijfers:  

 

1.  1 op de 7 kinderen in Roeselare wordt geboren in kansarmoede (bron: Kind & Gezin).  

 

2.  Volgens de meest recente cijfers telde het OCMW 603 dossiers leefloon. Dit is 16% meer 
dan in 2012.  

 
(In vergelijking met andere centrumsteden steeg het aantal leefloongerechtigden in Roeselare - op Genk 
na - tussen maart 2012 en maart 2013 het sterkst. Roeselare is historisch een regio met een vrij lage 
werkloosheidsgraad, maar we merken dat ook deze regio nu sterk getroffen wordt door de economische 
crisis.) 

 

3. We zien een stijging van 33% in het aantal maandelijkse tussenkomsten energie ten 

opzichte van januari 2012 (van 134 tot 179 aanvragen).  

4.  In de eerste helft van dit jaar zagen we al een proportionele stijging van 20% t.o.v. 2012 bij het 

aantal personen waarvoor werd bemiddeld voor hun schulden aan gas en/of elektriciteit in 

de Lokale Adviescommissie (LAC).  

5.  Het aantal daklozen in Roeselare blijft stijgen. Tot voor kort was het fenomeen van daklozen, die 

op straat of op het openbaar domein de nacht doorbrengen eerder uitzonderlijk. De laatste tijd komt 

die problematiek meer en meer voor. 

6.  We zien een toename van het aantal aanvragen voor schuldhulpverlening bij 

tweeverdieners. Zij moeten bijvoorbeeld terugvallen op een vervangingsinkomen door 

werkloosheid of ziekte, situaties die ze bij het aangaan van een hypothecaire lening of ander 

krediet niet konden inschatten. 

7. In verschillende activeringstrajecten begeleidt OCMW Roeselare 182 personen met als doel 

de drempel naar werk te verlagen (art. 60-tewerkstelling, ’t Koekegoed, sollicitatievorming, 

taalvorming, enz.).  

 

Leefloon: 

Op vandaag bedraagt het leefloon per maand: 

• voor een samenwonende: € 544,91 

• voor een alleenstaande: € 817,36 

• voor een persoon met een gezin: € 1089,82 

 

Uit onderzoek blijkt echter dat het wettelijk leefloon in België eigenlijk te laag is. Een aantal 

voorbeelden ter illustratie: een alleenstaande vrouw heeft maandelijks € 1042 nodig, een koppel met 2 

kleine kinderen heeft maandelijks € 1843 nodig. Vooral bij mensen die huren op de private markt zien 

we dat het wettelijk minimum te laag is. 

 

ENKELE CIJFERS 
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Opvangcapaciteit Lokaal Opvang Initiatief voor Vreemdelingen (LOI) 

 
Opvangcapaciteit LOI in 2012 en 2013:   147 plaatsen 

Opvangcapaciteit LOI vanaf 1 januari 2014:  140 (+ 6 bufferplaatsen voor noodsituaties) 

Opvangcapaciteit LOI vanaf 1 april 2014:  115 (+ 6 bufferplaatsen voor noodsituaties) 

 
Meestal is het LOI volzet. Het LOI heeft tegenwoordig een bezettingsgraad van ongeveer 96%.  

 

2. Diensten Zorg 

 
1.  In de woonzorgcentra wordt aan 447 bewoners een warme thuis en comfortabele zorg 

geboden en zijn er 9 plaatsen voor kortverblijf. Zowel de residentiële plaatsen als de 
plaatsen voor kortverblijf kennen een grote bezetting. 
 
Capaciteit per woonzorgcentrum (exclusief kortverblijf):  
 

o WZC De Waterdam:  151 
o WZC Sint-Henricus:  86 
o WZC De Zilverberg:   120 
o WZC Ter Berken: 90 

 
2. De dagprijzen van onze woonzorgcentra bevinden zich vandaag tussen de € 52,86 en € 55. 
  
3.  Tot eind oktober 2013 werden al 116 nieuwe opnames begeleid (definitieve opnames) en 

kenden de centra voor kortverblijf ook al 100 voltooide kortverblijfperiodes. 
  
4. In het dagverzorgingscentrum (DVC) wordt aan gemiddeld 57 bezoekers per dag een 

zinvolle dagbesteding geboden. In samenwerking met de Provincie West-Vlaanderen 
organiseert DVC Sint-Henricus extra mantelzorgondersteuning. Het DVC ontvangt voor dit 
project gedurende 3 jaar een subsidie (€ 10 000 per jaar). 

  
5.  In de eerste 3 kwartalen van 2013 bezorgde de keuken van het dienstencentrum Ten 

Elsberge 7% meer warme maaltijden dan in dezelfde periode in 2012. 
 
6. De klusjesdienst voerde in 2013 gemiddeld ongeveer 72 klusjes per maand uit. 
 
7. De zorgcoördinatoren kregen 50% meer aanvragen te behandelen dan in dezelfde periode vorig 

jaar. In het projectjaar 2012-2013 deden ze 248 huisbezoeken bij klanten en waren er 325 
bezoeken van klanten op het bureel. 

  
8. In onze dienst voor Onthaalouders ’t Harlekijntje is er plaats voor 198 kindjes. 
 
9.  Onze kinderdagverblijven verzorgen opvang voor in totaal 156 kinderen. 
  
 Capaciteit per kinderdagverblijf: 
 

o De Speelboot:  59 
o De Beverboot:  14 
o Bloemenhove:  49 
o Pinochio en De Nestel:  34 

 
10.  Het Centrum voor Ambulante Revalidatie (CAR) Het Roer staat in voor onderzoek 

en behandeling van kinderen met uiteenlopende ontwikkelingsproblemen. Wekelijks komen er 
132 kinderen in begeleiding.  
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11.  De Boom biedt ambulante zorg aan kinderen en jongeren tot 18 jaar met sociale, emotionele 
en/of gedragsproblemen en hun ouders, familie of leefomgeving. De Boom staat als therapie- 
en onderzoekscentrum in voor 40 contacturen per week. 

 

 

3. Financieel 

 

1.  Als gevolg van de stijgende armoede zal € 390 000 meer nodig zijn voor hulpverlening.  

 

 

2. In 2014 bedraagt de stadstoelage € 750 000 minder dan het bedrag dat het OCMW zou moeten 

ontvangen indien er geen specifieke besparingsmaatregelen werden uitgewerkt. 

 

Het totale OCMW-budget voor 2014 bedraagt € 57.647.076  

 

De stadstoelage voor 2014 bedraagt € 12.642.723 (exclusief een extra toelage specifiek voor de 

financiering van de statutaire pensioenkosten voor een bedrag van € 294.850). 

 

De stadstoelage daalt dus t.a.v. 2013 (toen ze nog € 12.680.097 bedroeg) ondanks de inflatie en 

de stijgende kosten voor de Sociale Dienst. 

 

Hieronder bevindt zich het volledige overzicht van de stadstoelages doorheen het Meerjarenplan. 

Om de stadstoelage te vergelijken dient de hierboven vermelde specifieke pensioentoelage in 

mindering te worden gebracht. 

 

 

 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Stadstoelage 

(excl. 

pensioentoelage)  

12.680.097 12.642.723 13.260.223 13.713.996 13.913.255 14.158.305 14.583.055 

Bijkomende 

pensioentoelage 
- 294.580 303.417 312.520 321.896 331.552 341.499 

Stadstoelage (incl. 

pensioentoelage) 
12.680.097 12.937.303 13.563.640 14.026.516 14.235.151 14.489.857 14.924.554 

 

De combinatie van 1. en 2. leidt tot de geplande besparing van 1 miljoen euro per jaar.  

(€ 750 000 + € 390 000) 

 

4. Algemeen 

 

OCMW Roeselare telt op vandaag ongeveer 950 medewerkers (koppen) 

 

 

 

 

 

 

 

 


