SOCIAAL BELEID

Betaalbare, toegankelijke en kwaliteitsvolle zorg, voor elke zorgbehoevende.
Een zo breed mogelijk zorgaanbod op niveau van (geestelijke) gezondheid.
Een efficiënt zorgaanbod realiseren via het zorgbedrijf.
Faciliteren en organiseren van voor- en naschoolse kinderopvang, opvang tijdens
vakantieperiodes
Maximale integratie van personen met een beperking in het stedelijk netwerk.
Armoedebestrijding door: activering, toeleiding naar de arbeidsmarkt, wegwerken van
werkloosheidsvallen, stimuleren van budgetbegeleiding en budgetbeheer,
schuldbemiddeling.
Onderwijskansen van kinderen uit kwetsbare gezinnen vergroten.
Stimuleren en ondersteunen van initiatieven die bijdragen tot gemeenschapsvorming.
We bestrijden eenzaamheid en sociaal isolement.

We maken van onze gemeente een plek waar iedereen – gezinnen, senioren, personen met een beperking- zich
thuis kunnen voelen. Een sterk sociaal weefsel waarbij iedereen zijn rechten maar ook zijn plichten vervult,
vormen hier een belangrijke voorwaarde.
We laten niemand aan zijn lot over en voeren een geïntegreerd sociaal beleid. Binnen elk beleidsdomein
houden we rekening met de gezinnen, personen met een beperking, senioren, mensen in armoede en andere
kwetsbare groepen. We sluiten niemand uit, en kiezen voor inclusie. Wie wil kan actief deelnemen aan het
gemeenschapsleven.

EEN GEZINSBELEID DAT JONGE GEZINNEN ONDERSTEUNT.
Om jonge gezinnen te ondersteunen zet N-VA Deinze-Nevele in op :
Voldoende flexibele en betaalbare kinderopvang (onthaalouders, kinderdagverblijven, voor- en
naschoolse opvang);
Een plek waar ouders terecht kunnen met hun vragen en zorgen (huis van het kind);
Een beleid dat rekening houdt met de verschillende gezinsvormen;
Het stimuleren van gezinnen om actief deel te nemen aan het maatschappelijk leven.
Onze voorstellen:
Momenteel bestaat er voor schoolvakanties een voorrangsregeling voor de Brieltuin. Kinderen die er
tijdens het schooljaar gebruik van maken hebben voorrang op anderen. Op het eerste zicht niet
onlogisch, maar er zijn scholen die geen gebruik kunnen maken van de Brieltuin in het schooljaar
wegens het ontbreken van busvervoer. We willen dan ook de voorrangsregeling Brieltuin volgens
andere criteria vastleggen (alleenstaande werkende ouders, tweeverdieners, ouders die
beroepsgerichte opleiding volgen,…)
De stad voorziet tijdens schoolvakanties kwalitatieve kampen aan een gunstig tarief. Er is echter geen
voor- of na-opvang voorzien waardoor de ouders steeds zelf moeten kijken voor oplossingen. We
willen die opvang creëren, eventueel met personeel uit de voorschoolse opvang dat tot op heden 10maanden contracten krijgt. Eventueel aangevuld met jobstudenten.
We willen een register van co-ouderschap voorzien waardoor kinderen die regelmatig verblijven in de
gemeente, toch kunnen genieten van kortingstarief bewoners én op de hoogte worden gehouden van
stedelijke initiatieven.
We voorzien luiertafels in openbare gebouwen, bij voorkeur in neutrale ruimte en niet enkel op de
damestoiletten.
Tegemoetkoming aan onthaalouders (bij voorbeeld: gratis vuilniszakken).
Een goede uitbouw, geografisch gespreid en goed bereikbaar van de buitenschoolse kinderopvang
met ruime openingsuren.
Door de kennis en ervaring van verschillende organisaties te bundelen, biedt het Huis van het Kind
een kwaliteitsvol aanbod. Deze dienstverlening wordt uitgebreid over gans Deinze en Nevele. Zo
kunnen ouders op een laagdrempelige manier ergens terecht met al hun kleine en grote vragen over
de opvoeding van hun kinderen.
Inrichten van een Speel-O-Theek binnen de bibliotheek en verbonden aan de dienst onthaalouders,
om zo zoveel mogelijk kinderen kennis te laten maken met een ruim aanbod aan speelgoed en
didactisch materiaal.

EEN GOEDE GEZONDHEIDSZORG.
Wat gezondheidsbeleid betreft, zet de N-VA in op:
Het bundelen van expertise en het aangaan van samenwerkingsverbanden met lokale gezondheidsactoren;
Voldoende zorgaanbod dat voor iedereen toegankelijk is;
Preventiebeleid;
Promoten van gezonde levensstijl;
Eén bevoegde schepen voor welzijn, gezondheid en sociale zaken.
Onze voorstellen:
Expertise bundelen:
De bevoegdheden gezondheid, welzijn en sociale zaken bij één schepen.
eerstelijnszorg-LOGO (Locoregionaal gezondheidsoverleg en -organisatie).
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Voldoende en toegankelijk zorgaanbod:
Hart voor zorg sticker vergemakkelijkt de job van gezondheidsverstrekker in het centrum.
Samen voor een gezonde stad:
‘Deinze stopt met roken’. Het opstarten van een campagne om zoveel mogelijk inwoners en
personeelsleden van de stad te motiveren om te stoppen met roken. Zelf inrichten van groepssessies.
Preventieve onderzoeken (darmkanker…) promoten.
Bewaken van gezonde voeding in gemeentelijke diensten (kinderopvang), gezond aanbod in
gemeentelijke lokalen, stimuleren van gezond bewegen…
Stimuleren van buurtmoestuintjes en volkstuintjes.
De stad heeft in al haar beleidsdomeinen aandacht voor de reductie van fijn stof en CO2 uitstoot.
Ondersteuning van de MUG helikopter voor landelijke interventies .

INCLUSIEF BELEID VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING.
De N-VA kiest voor een inclusief beleid, waarbij aandacht voor de specifieke noden van burgers met een
beperking een evidentie is binnen elk beleidsdomein.
Iedereen moet op een onafhankelijke en gelijkwaardige manier gebruik kunnen maken van alle voorzieningen.
Daarom streven we als N-VA integrale toegankelijkheid na.
We benaderen de vermaatschappelijking van de zorg op een positieve manier. Dit kan bijvoorbeeld leiden tot
buurtvervoer of mantelzorg. De meeste zorgbehoevende personen willen zo lang mogelijk en zo goed mogelijk
thuis blijven en geholpen worden.
Daarom zet de N-VA in op :
Aandacht voor de specifieke noden van bewoners met een beperking binnen elk beleidsdomein.
Integrale toegankelijkheid van alle voorzieningen (gebouwen, publieke ruimte), niet alleen voor
mensen met fysieke beperkingen maar ook voor slechtzienden, slechthorenden…
Ondersteuning van mantelzorgers
Onze voorstellen:
Iedereen moet op een onafhankelijke en gelijkwaardige manier gebruik kunnen maken van alle
voorzieningen. Liefst niet via afzonderlijke ingangen, bellen en dergelijke meer.
Als stad de European Disability Card gebruiken. Ook stimuleren dat de door Deinze gesubsidieerde
verenigingen de kaart aanvaarden (kortingstarief voor persoon met beperking, gebarentolk of
persoonlijke begeleider toelaten,…).
Nagaan of er extra initiatieven kunnen genomen worden voor personen met een beperking. Zo zijn er
steeds meer gemeenten waar kinderen met een beperking een eigen werking hebben binnen de
kunstacademie. Verder denken we ook aan een prikkelarme kermisnamiddag (aftoetsen nood bij
eventuele gebruikers en voorzieningen). De stad ondersteunt verenigingen die activiteiten aangepast
aan deze doelgroep aanbieden, zoals Jojo, Dokewa, Chiro, …
Uitreiken van toegankelijkheidsprijs.
Het inrichten van een sneeuwtelefoon.
Verdere uitbouw Minder Mobielen Centrale en stimuleren van het delen van aangepaste
vervoermiddelen. Maximaal gebruik stedelijke aangepast vervoer, aangepast aan vervoer voor
mensen met beperkingen.
Stimuleren van verenigingen en organisaties om mensen met beperking te integreren in werking en
een aangepast aanbod uit te bouwen via het subsidiereglement.

EEN ONBEZORGDE OUDE DAG VOOR SENIOREN
De N-VA past resoluut voor het negatieve beeld van ouderen als louter zorgbehoevenden. We vertrekken
vanuit de mogelijkheden van ouderen en niet van wat ze niet meer kunnen.

N-VA en SOCIAAL BELEID

De gemeente speelt een belangrijke rol in het tijdig detecteren en ondersteunen van ouderen die (dreigen te)
vereenzamen of sociaal geïsoleerd raken.
Seniorenbeleid is een zogenaamd ‘transversaal thema’: het bestrijkt zowat alle beleidsdomeinen en wordt best
geïntegreerd gevoerd.
We vinden het belangrijk dat iedereen zich thuis voelt in onze gemeente en willen mensen aanmoedigen om zo
lang mogelijk thuis te blijven wonen, met de nodige zorg. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat ouderen
binnen de vier muren van hun (aangepaste) woning blijven, vandaar het belang om ook de omgeving af te
stemmen op de noden van ouderen. Er kan echter een moment komen dat thuis wonen niet meer lukt en de
oudere verhuist naar een assistentiewoning of woonzorgcentrum. Voor de N-VA moeten deze woonzorgcentra
betaalbaar en toegankelijk zijn, maar ook een plek waar ouderen zich thuis voelen. Dit houdt in dat ouderen bij
voorkeur residentiële zorg in de buurt kunnen vinden. De gebouwen zijn ingebed in ons sociaal weefsel en zijn
bij voorkeur flexibel inzetbaar zodat ze gemakkelijk voor andere doeleinden gebruikt kunnen worden.
-

Vrijwilligerswerk voor en door senioren stimuleren en brede waaier aan ontspannings- en
ontplooiingsmogelijkheden voorzien.
Vereenzaming en sociaal isolement voorkomen door detectie en ondersteuning
Ouderen zo lang mogelijk thuis laten wonen, met voldoende ondersteuning.
Uitbouw van residentiële zorg (aanleun- en zorgflats, WZC)

Onze voorstellen:
Senioren informeren over mogelijkheden om vrijwilligerswerk binnen de gemeente te doen.
Bij de culturele programmatie rekening houden met drempels voor ouderen (niet enkel kostprijs, maar
bvb ook tijdstip, bereikbaarheid en toegankelijkheid). Namiddagprogrammatie of cultuur naar
zorgcentra brengen zijn opties.
Thuis in een leeftijdsvriendelijke omgeving zo lang het kan, residentiële zorg in de buurt wanneer
nodig. Waar nodig organiseren we dagopvang voor senioren.
Leeftijdsvriendelijke omgeving door het plaatsen van zitbanken, ook buiten stadscentrum. Het
wegwerken van fysieke drempels.
We organiseren vrijwilligersprojecten met onder andere bezoekdienst, leeshulp, kleine klusjes,
vervoer, verjaardagsbezoekjes voor ouderen.
Uitbouw van een goedemorgen telefoon.
Systematisch bezoek en rechten verkennen van 80+’ers.
Sport- en ontspanningsaanbod op maat van ouderen (prijs, tijdstip, bereikbaarheid).
Behoud van dienst warme maaltijden, klusjesdienst, poetsdienst.
Uitgifte van seniorengids.
Ouderenadviesraad verder uitbouwen.
Begeleiden en coachen van burgers die moeite hebben met de online diensten. We leren hen ermee
werken. Zo kunnen ze er in de toekomst zelf mee overweg. In de tussentijd houden we ook de nietdigitale procedures beschikbaar.
Uitbouwen van sociaal restaurant gericht naar eenzame senioren en kansarmen.
Intergenerationeel beleid uitbouwen

ARMOEDE STRUCTUREEL AANPAKKEN
Een job biedt nog steeds de beste garantie tegen armoede en vormt een structurele uitweg uit armoede. We
zetten dan ook sterk in op de activering in het kader van armoedebestrijding. Voor de N-VA is dit een rechtenén plichtenverhaal.
We voeren een tweesporenbeleid op het vlak van armoedebestrijding. In de eerste plaats focussen we op
preventie van armoede en het vroegtijdig detecteren zodat problemen niet groter worden. Daarnaast
ondersteunen we via materiële hulp.
Niet iedereen vindt de weg naar gepaste dienstverlening en ontvangt bijgevolg de hulp niet waarop hij recht
heeft. Om dit te voorkomen werken we aan administratieve vereenvoudiging en informeren we proactief.
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Waar mogelijk proberen we de rechten van cliënten te verkennen en deze zoveel mogelijk automatisch toe te
kennen.
We richten ons armoedebestrijdingsbeleid op de doelgroepen die dit het meest nodig hebben. Vandaag
richten we onze aandacht vooral op gezinnen met kinderen en bestrijden actief kinderarmoede.
We realiseren dit door:
Toeleiding naar werk als beste garantie tegen armoede:
Gemeenschapsdienst en taalcursus zijn niet vrijblijvend maar een poort tot echte samenleving.
Ervoor zorgen dat iedereen die recht heeft op steun en dienstverlening deze wel degelijk krijgt:
Begrijpelijke brieven/brochures van het OCMW.
Vakantieparticipatie: actieve samenwerking met steunpunt Vakantieparticipatie. Om te vermijden dat
personen in armoede zelf een dossier moeten opstellen voor het steunpunt, zouden ze zich moeten
kunnen richten tot de Stad/OCMW.
Specifieke aandacht voor gezinnen in armoede
Luierbanken (mensen doneren overschot aan luiers, worden geschonken aan gezinnen die het minder
breed hebben)
Vrijetijdsaanbod: zorgen dat mensen de weg vinden naar jeugdbewegingen en sportverenigingen. Kijken hoe
drempels daar weggewerkt kunnen worden (financieel/materiaal/…). Gereserveerde plaatsen voor kansarmen
en computer ongeletterden. Ook mensen in armoede moeten kunnen deelnemen aan het sport-, cultuur- en
het verenigingsleven.
Mensen in energiearmoede zijn vooral gebaat met een structurele verlaging van hun energiefactuur via
energiebesparende investeringen. Daarnaast moet het OCMW inzetten op actieve detectie en opvolging van
mensen met betalingsproblemen, zodat zij tijdig worden begeleid.
Algemene maatregelen
Werken aan financiële geletterdheid van jongeren.
Toeleiden naar laagdrempelige medische zorg.
Ondersteuning van organisaties die zich inzetten voor de armen.
Verdere uitbouw sociaal restaurant.
Inzetten op huisbezoek door maatschappelijke werkers.
Huiswerkbegeleiding door Katrol
We ontwikkelen een materialenbank waar men sportkledij en –materiaal inzamelt, uitleent of aan een
lage prijs verkoopt aan kwetsbare gezinnen.
Toegang tot gezonde voeding is belangrijk, daarom werken we samen met Colruyt 1-2-3 euro
maaltijden.

BESTRIJDEN VAN EENZAAMHEID EN SOCIAAL ISOLEMENT
Eenzaamheid en sociaal isolement zijn vaak verborgen kwalen in onze samenleving. De bestrijding ervan is in
de eerste plaats een taak van elke Vlaming en van onze gemeenschap. Toch kan ook de overheid een rol spelen
om eenzaamheid en sociaal isolement aan te pakken. Vooral op het lokale niveau.
De problematiek van vereenzaming wordt vaak gekoppeld aan bepaalde groepen: ouderen, alleenstaanden,
werklozen, mensen in armoede... Die stereotiepe benadering zorgt ervoor dat beleid of acties rond
vereenzaming zich enkel tot bepaalde doelgroepen richten: eenzaamheid discrimineert niet, iedereen kan dus
eenzaam zijn.
De N-VA pakt eenzaamheid en sociaal isolement aan met een tweesporenbeleid:
-

Detectie van eenzame inwoners:
o Een meldpunt voor vereenzaming en sociaal isolement.
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-

o Actief op zoek gaan naar wie zich eenzaam voelt.
Ondersteuning van eenzame inwoners:
o De maatschappelijke betrokkenheid verhogen: buurtwerking.
o Inzetten op sociaal contact thuis: huisbezoeken en telefooncirkels.
o Sociaal contact buitenshuis stimuleren: ontmoetingsplaatsen en activiteiten.
o Mobiliteitsproblemen oplossen. (vb. uitbreiding mindermobiele centrale naar vervoerdienst
en taxicheques)

ONDERSTEUNING VAN MANTELZORG
Mantelzorgers zijn van onschatbare waarde voor uw lokaal sociaal weefsel. De N-VA koestert hun
onbaatzuchtige inzet die zij aan de dag leggen door de zorg op te nemen voor anderen. N-VA Deinze-Nevele wil
hen ondersteunen op drie prioritaire vlakken:
-

Mantelzorgers dienen erkenning en waardering te krijgen.
Duidelijke informatie en opleiding. Het Vlaams Expertisepunt Mantelzorg kan tegemoet komen aan de
nood aan meer en gerichte informatie.
Genoeg tijd voor zichzelf. Door het uitbouwen van de professionele zorg, zoals oppashulp en
respijtzorg, kan een zorg tijdelijk overgenomen worden van de mantelzorger

Onze voorstellen:
We behouden de mantelzorgpremie/toelage als blijk van erkenning en vullen deze aan met
aankoopbonnen bij de lokale handelaar.
We organiseren ontmoetingsmomenten en vormingen voor mantelzorgers, bijvoorbeeld door het
organiseren van een ‘mantelzorgcafé’
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