OCMW-programma 2019-2024
Het OCMW-programma van Kraainem-Unie is vervat in 7 actiepunten :

1/

Een optimale samenwerking tussen OCMW en Gemeenteraad

Kraainem-Unie heeft algemeen gesproken veel waardering voor het werk van het aftredende
team. Binnen de Raad voor Maatschappelijk Welzijn worden de beslissingen unaniem
genomen en getuigen ze van coherentie. Dat is op zich merkwaardig. Wij sturen dan ook aan
op continuïteit en medewerking en niet op oppositie. Zo willen we bijdragen tot een
doeltreffende actie die nuttig is voor de burger.
Wij betreuren echter dat de Gemeenteraad tijdens de afgelopen legislatuur niet altijd een
gunstig gevolg heeft gegeven aan de beslissingen van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn.
Ons eerste streefdoel is dan ook ervoor te zorgen dat er een synergie is tussen Gemeenteraad
en OCMW-Raad.

2/

De achterstand van Kraainem op het vlak van sociale huisvesting wegwerken

Kraainem-Unie stelt vast dat er een discrepantie is tussen het aantal sociale woningen in
Kraainem en de toestand in de ons omringende gemeenten. Zo telde Kraainem op 3/1/16
amper 132 sociale woningen, terwijl de teller in Wezembeek op 404 stond. Rekening houdend
met de noden strekt het tot aanbeveling gelijkaardige cijfers als onze buren neer te zetten.

3/

Een optimale benutting van de gebouwen die door de gemeente worden beheerd

Kraainem-Unie vraagt een analyse van de bezetting van de gebouwen die tot het
gemeentepatrimonium behoren. Zo bijvoorbeeld worden appartementen in goede staat voor
6 mensen momenteel niet gebruikt omdat Fedasil er aanspraak kan op maken in geval van
nood. Natuurlijk verzetten we ons niet tegen de beschikbaarheid ervan, vermits inspelen op
de vraag van Fedasil tot de wettelijke verplichtingen van het OCMW behoort. Maar niets belet
dat het gebouw wordt benut voor kortlopende verblijven en op die manier snel beschikbaar
blijft voor Fedasil. Als een totale beschikbaarheid wordt gevraagd, zou een financiële
tegemoetkoming van Fedasil redelijk zijn.
4/

Hoeve van Deuren : een project met een sociaal doel uitwerken

Kraainem-Unie is bijzonder begaan met het lot van de Hoeve van Deuren ; de gemeente is
wettelijk verplicht om dat gebouw te benutten voor een sociaal doel. De Hoeve wordt al
geruime tijd verwaarloosd als gevolg van het gekibbel binnen de meerderheid. Kraainem-Unie
staat erop dat er een definitieve oplossing komt tijdens de volgende legislatuur. Wij stellen
voor, een gemengde commissie op te richten bestaande uit leden van de Gemeenteraad en
vertegenwoordigers van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn.
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5/

Resto & Co en Lunch & Co

We steunen het feit dat Resto & Co en Lunch & Co zijn overgestapt van 1 naar 2 maaltijden
per week. Nochtans moeten we vaststellen dat het initiatief zijn doel – het betrokken publiek
verruimen – niet heeft bereikt : eigenlijk zijn het dezelfde mensen die terugkomen.
Kraainem-Unie stelt voor een strategie te bedenken om een ruimer publiek aan te trekken.
6/

Migratiepolitiek en vluchtelingen

Kraainem-Unie juicht het huidige OCMW-beleid ten aanzien van migranten en vluchtelingen
toe en beoogt een doeltreffende samenwerking met Fedasil.
Migratiepolitiek is een federale bevoegdheid, maar uiteraard heeft deze politiek een impact
op de gemeenten. Het is een illusie te denken dat we dit onderwerp zomaar van tafel kunnen
vegen: dat zou contraproductief en zelfs gevaarlijk zijn voor de burgers. Kraainem-Unie is
voorstander van een waardig onthaal van migranten, zonder naïviteit echter. We overwegen
om Kraainem te laten instappen in het project « gastvrije gemeente », voor zover de
beschikbare middelen het toelaten, op ons niveau en in overeenstemming met de ons
omringende gemeenten. Uiteraard moeten we hierbij de bestaande wetgeving naleven.

7/

Een plan bij hittegolven en hevige koude

De gevolgen van de klimaatverandering worden elke dag meer zichtbaar. Kraainem-Unie
betreurt dan ook dat er nauwelijks of geen maatregelen zijn voorzien in geval van hitte of
bittere koude; er wordt ook niet goed gecommuniceerd. En dat terwijl de meest kwetsbare
mensen het hardst getroffen worden. Kraainem-Unie wil een reflectie op gang brengen om
een doeltreffend plan op poten te zetten dat ook vlot kan worden bekendgemaakt.

Onze 7 actiepunten vatten we nog eens samen :
1. Optimale samenwerking tussen Gemeenteraad en Raad voor Maatschappelijk Welzijn
2. De achterstand van Kraainem op het vlak van sociale huisvesting wegwerken
3. Optimale benutting van de gebouwen die door de gemeente worden beheerd,
vooral dan sociale huisvesting
4. Hoeve Van Deuren : uitwerking van een project met sociaal doel
5. Behoud van Resto & Co en Lunch & Co, mits een paar aanpassingen
6. Migratiebeleid : een waardig onthaal van migranten, zonder naïviteit evenwel
7. Uitwerking van een plan bij hittegolven en hevige koude

