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RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN
Zitting van 24 juni 2022
Aanvullende agenda openbare zitting

Mevrouw
Mijnheer

Overeenkomstig artikel 21 van het decreet lokaal bestuur, heb ik de eer u mee te delen dat de 
agenda voor de raad voor maatschappelijk welzijn van vrijdag 24 juni 2022 om 19 uur in de 
gemeenteraadzaal werd aangevuld met de agendapunten op verzoek van de raadsleden. 
Onderstaand vindt u de aanvullende agenda.

Hoogachtend

Johan Verhulst
algemeen directeur
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OPENBARE ZITTING
IR 1 Interpellatie van raadslid Frans Wymeersch: Toeleveringsproblemen bij de 

voedselbanken en aanverwante

We vernamen, via een noodkreet van “Voedsaam”, dat er een nijpend tekort is aan toelevering 
van de nodige voedingsmiddelen. De financiële middelen hiertoe zouden ontoereikend zijn. Er 
wordt verwezen naar de rol hierin van intercommunale en de individuele gemeenten.
Gepleit wordt voor een herziening van de werking van de voedselbanken en de sociale winkels.
Het cliënteel neemt toe in de huidige sociaal-economische situatie, maar ook het profiel van de 
klant verandert en verdient een evaluatie.
Wat kan, wil en zal het college hieraan doen?

IR 2 Interpellatie van raadslid Frans Wymeersch: Responsabilisering kinderen bij 
ontoereikend vermogen van ouder(s) verblijvend in WZC’s: nieuwe regels?

We vernemen dat via het bijzonder comité voor de sociale dienst wordt geprobeerd via het 
gehanteerde vademecum, de kinderen terug aan te spreken indien de residerende ouders hun 
verblijf niet kunnen betalen.
Ik herinner me niet dat de OCMW-raad een verandering van geldende regel heeft goedgekeurd. 
Staat dit werkelijk in het vademecum, sinds wanneer, wie heeft dit goedgekeurd?

IR 3 Interpellatie van raadslid Lore Baeten: Zet u neer voor een klapke & Hello jenny- 
projecten tegen eenzaamheid

Beste schepen
We staan voor een hele nieuwe vernieuwing van de stadskern: een nieuwe markt, nieuw 
Heymanplein met bib, nieuwe stadschouwburgsite. In al die grote projecten, mogen we het 
kleine verdriet van mensen, maar vaak met een grote impact, niet vergeten. Eenzaamheid is een 
gigantische problematiek. 6 op de 10 Sint-Niklase jongeren gaf aan ongelukkig te zijn, vaak 
omdat ze eenzaamheid niet te baas kunnen. 1 op drie mensen boven de 65 voelt zich vaak 
alleen. Met de nieuwe projecten voor ogen lijkt het me noodzakelijk om ontmoeting centraal te 
zetten en bewust na te denken hoe ze ook preventief kunnen werken tegen eenzaamheid. Als 
inspiratie verwijs ik graag naar Gent.  Naar aanleiding van de veerkracht-week (een project om 
mentaal welzijn in de stad te verbeteren) 4000 bordjes met gesprekstartes opgehangen op 
verschillende ontmoetingsplekken en bankjes. De opdracht: ga met elkaar in gesprek. Die 4000 
bordjes bevatten een tiental vragen en een QR-code voor het programma Veerkracht. Zo een 
project zou perfect passen bij de vernieuwing van de Markt, het Heymanplein, de zwembad-
site,... noem maar op. Achter de QR-code zou idealiter nog een meldpunt zitten zoals men dat 
voorbeeld in Brugge kent met vierkant tegen eenzaamheid of eventueel één van de iniatieven 
zoals sini-maten, tejo of overkophuis,... waar mensen terecht kunnen. Op die manier stimuleren 
we ontmoeting, gesprek op een laagdrempelige manier iets wat toch naar mijn aanvoelen 
helemaal past in de stad van morgen.
Ik ben er me van bewust dat eenzaamheid complex is en niet enkel met een babbeltje op een 
bank wegwerkt kan worden. Eenzaamheid blijft vandaag vaak verborgen, zeker in een 
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verstedelijkte omgeving. Het is de keerzijde van de vrijheid en anonimiteit van de stad:� achter 
de ramen van de woningen schuilen complexe problemen die maar moeizaam boven water 
komen. Zeker bij senioren die niet mobiel zijn en weinig netwerk hebben blijft eenzaamheid 
diepe wonde slaan.  Onderzoekers van de UGent en technologiebedrijf imec  starte het 
project ‘Hello Jenny’ bekeken ze hoe technologie de eenzaamheid zou kunnen verlichten. Ze 
ontwierpen een smart speaker die ervoor zorgt dat senioren makkelijk contact kunnen leggen 
met studenten. Het werkt als volgt: wanneer een sensor aan de voordeur detecteert dat de 
senior weinig bezoek krijgt, vraagt de speaker of hij of zij zin heeft in een bezoekje van een 
student. Wanneer hier positief op gereageerd wordt, krijgt de student de vraag of hij even op 
bezoek wil gaan. Via de Facebook Messenger-app op zijn/haar smartphone kan de student 
meteen een moment voorstellen aan de senior, die hiervan verwittigd wordt door de smart 
speaker. Uiteraard zou dit breeder kunnen gaan dan enkel studenten, maar dit project zou een 
goede aanvulling kunnen zijn op het bestaande aanbod van buddies en huisbezoeken boven 80 
jaar dat de stad vandaag aanbiedt. 

Beste schepen, is deze meerderheid bereid om verder in te zetten op de bestrijding van 
eenzaamheid de komende jaren?

IR 4 Interpellatie van raadslid Julien Ghesquière: Vraag om extra middelen te voorzien 
n.a.v. stijging van aantal gezinnen die beroep moeten doen op de “sociale kruidenier”

Door de stijgende levensduurte hebben meer gezinnen de weg gevonden naar de sociale 
kruidenier.
Onlangs ging ik op verkennend bezoek in "De Springplank" , de cijfers die ik daar hoorde 
bevestigden mijn vermoeden dat er steeds meer gezinnen beroep moeten doen op hen. 
Momenteel helpt de Springplank op hun 2 locaties in de stad 570 gezinnen  op 1 of 2-
wekelijkse basis.  Meer stedelijke middelen kunnen zeker een bijdrage leveren om de grote 
noden te helpen lenigen en de zwaardere administratie te financieren. Bovendien blijf ik me 
afvragen hoe de hulpbehoevende gezinnen in de deelgemeenten (slechts zo‘n 8% van de 570 
komen uit Belsele, Nieuwkerken of Sinaai) beter kunnen bereikt worden. 


