Urgentie: hoog! Werk maken van sociaal beleid.
Bij de installatie van de nieuwe gemeenteraden delen de medewerkers van ‘Ieders stem telt’
geknoopte zakdoeken uit aan de nieuwe raadsleden. Op die manier herinnert ‘Ieders stem telt’ hen
eraan om de volgende zes jaar werk te maken van een echt sociaal beleid. Dat is nodig, want de
armoede en sociale ongelijkheid nemen alsmaar toe. De actie ‘Urgentie hoog!! Werk maken van
sociaal beleid’ wijst erop dat ook het lokaal bestuur hefbomen in handen heeft om hier iets aan te
doen.
Wie de illusie zou koesteren dat het in Vlaanderen de goede richting uitgaat op het vlak van
armoedebestrijding, kan deze meteen weer opbergen. De Universiteit Antwerpen becijferde dat maar
liefst één Vlaming op zeven in armoede leeft. Bovendien verdubbelde de voorbije tien jaar de
kinderarmoede tot meer dan 8 procent. Dat betekent dat maar liefst 140.000 kinderen in armoede
opgroeien. Een situatie die men in een ontwikkelde regio als de onze nauwelijks voor mogelijk acht.

Steden en gemeenten kunnen het verschil maken
Nochtans kunnen de steden en gemeenten die armoede en sociale uitsluiting het hoofd bieden.
Lokale besturen spelen een rol in zeer veel domeinen die het dagelijks leven van mensen in een
maatschappelijk kwetsbare positie beïnvloeden. Zo wijst de VVSG erop dat de steden en gemeenten
hun rol kunnen spelen op het vlak van arbeid, sociale bijstand, juridische bijstand, huisvesting,
bescherming van een gezond leefmilieu, onderwijs, culturele en maatschappelijke ontplooiing, en
gezondheid. ‘Met ‘Urgentie hoog!! Werk maken van sociaal beleid’ sporen we de nieuwe
gemeenteraadsleden dan ook aan om hun verantwoordelijkheid te nemen. We pleiten de federale en
de Vlaamse overheid niet vrij,’ verduidelijkt woordvoerder Chris Truyens, ‘maar we wijzen erop dat
lokale besturen wel degelijk het verschil kunnen maken voor mensen en gezinnen die het moeilijk
hebben.’
Ieders stemt telt is er zich trouwens van bewust dat 2013 een cruciaal jaar wordt. Tijdens dat eerste
jaar van de legislatuur stelt de nieuwe bestuurscoalitie een meerjarenplan op voor de volgende zes
jaar (2014 – 2019). Zowel inhoudelijk als budgettair worden alle krachtlijnen voor die cyclus bepaald,
ook voor het sociaal beleid. Voor ‘Ieders stem telt’ spreekt het voor zich dat dit moet gebeuren in
nauwe samenspraak met de betrokkenen zelf. ‘Maatschappelijk kwetsbare groepen moeten kunnen
participeren aan de opmaak van het sociaal beleid, zegt woordvoerder Chris Truyens, die politieke
keuzes hebben immers een enorme impact op hun leven.’

Inspiratie voor de nieuwe gemeenteraadsleden
Maar waar liggen mensen in een maatschappelijk kwetsbare positie dan wakker van? Voor de
verkiezingen ging ‘Ieders stem telt’ het hun vragen. In heel Vlaanderen lieten bijna 10.000 mensen in
een maatschappelijk kwetsbare positie hun stem horen. Dat leidde tot een memorandum met daarin
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twaalf werken waar de lokale besturen op zouden moeten inzetten. We lijsten ze kort op :
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De gehele tekst met de concrete beleidsvoorstellen vind je hier terug.

1. Een toereikend minimuminkomen: basis van een menswaardig bestaan
2. Recht op zowel een gegarandeerde en toereikende minimumlevering van energie en
water als op betaalbare energie- en waterfacturen
3. Nood aan een ambitieus sociaal woonbeleid
4. Geen menswaardig leven mogelijk zonder aangepaste woonvorm
5. School als hefboom tegen sociale uitsluiting
6. Een vrijetijdsaanbod voor maatschappelijk kwetsbare groepen
7. Goed uitgebouwde eerstelijns welzijns- en gezondheidszorg: noodzakelijke
fundamenten van een proactief lokaal sociaal beleid
8. Sociale activering op ieders maat
9. Recht op een leefbare woonomgeving
10. Ruimte voor kinderen en jongeren
11. Mensen zonder papieren: NEEN aan een rechteloze en verpauperde onderklasse in
onze samenleving
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12. Participatie: noodzakelijk cement van onze 21 eeuwse lokale democratie
‘Ieders stem telt’ hoopt hiermee de nieuwe gemeenteraadsleden genoeg inspiratie te bieden om de
komende zes jaar werk te maken van een volwaardige sociaal beleid.
Meer informatie
-

Contactpersoon: Chris Truyens – 0473/69.24.05

-

Wij voeren actie aan het stadhuis van:
Aalst, As, Antwerpen, Beringen, Bilzen, Borgloon, Bree, Brugge, Dilsen-Stokkem, Eeklo,
Genk, Gent, Halen, Ham, Herentals, Houthalen-Helchteren, Ieper, Kinrooi, Lanaken,
Leopoldsburg, Leuven, Lier, Lokeren, Lommel, Maaseik, Maasmechelen, Mechelen,
Meeuwen-Gruitrode, Nieuwerkerken, Oostende, Overpelt, Peer, Roeselare, Ronse, SintNiklaas, Sint-Truiden, Turnhout, Zonhoven

-

‘Ieders stem telt’ is een samenwerkingsverband van verschillende welzijns- en
middenveldorganisaties waaronder de sector Samenlevingsopbouw, CAW Federatie,
Steunpunt Algemeen Welzijnswerk, Vlaams Straathoekwerkoverleg, het Vlaams Netwerk van
verenigingen waar armen het woord nemen; Welzijnsschakels, Welzijnszorg, de Socialistische
Mutualiteiten, Socio-culturele verenigingen en Uit de Marge. Samen willen ze sociale thema’s
hoog op de politieke agenda krijgen. Ze doen een appèl op de lokale besturen om vorm te
geven aan een participatief en sociaal beleid. Voor de verkiezingen vroeg Ieders stem telt aan
bijna 10.000 mensen in een maatschappelijk kwetsbare positie waar zij echt van wakker
liggen. Deze inzichten zijn opgenomen in een memorandum. Bovendien vormden ze de basis
voor een 25-tal politieke debatten en voor de sociale stemtest.
www.iedersstemtelt.be

