OCMW ZUIENKERKE
Beste inwoner
Vorig jaar in december ontvingen alle burgemeesters en OCMW-voorzitters een brief van Theo
Francken, staatssecretaris voor Asiel en Migratie. We werden geïnformeerd over de beslissing
van de federale regering om een verplicht spreidingsplan in te voeren om de talrijke nieuwe
asielzoekers evenwichtig te verdelen over alle Belgische gemeenten. Om tot een gelijkmatige
verdeling te komen, bracht de regering verschillende factoren in rekening: het aantal inwoners,
het totaal netto-belastbaar inkomen, het aantal bestaande opvangplaatsen in de gemeente
en het aantal inwoners dat een leefloon ontvangt. Als besluit gaf de staatssecretaris een
indicatief cijfer van het aantal asielzoekers dat elke gemeente wellicht zal moeten opvangen.
Voor Zuienkerke bedraagt dit 5.
In ons lokaal opvanginitiatief (LOI) in Zuienkerke hebben we in de voorbije vijftien jaar in totaal
een twintigtal gezinnen van asielzoekers opgevangen. Op basis van onze positieve ervaringen
gingen we op zoek naar een bijkomende woning voor een tweede lokaal opvanginitiatief. In
Meetkerke vonden we een geschikte huurwoning, die intussen door Fedasil als LOI erkend werd.
Net als in ons eerste lokaal opvanginitiatief zal hier telkens een gezin tijdelijk verblijven in de
periode waarin de procedure voor hun erkenning als politiek vluchteling in een onderzoeksfase
zit. Deze mensen zullen begeleid worden door onze sociale dienst, die ook steeds bereid zal zijn
om vragen van de buren en alle Meetkerkenaars te beantwoorden.
Eind vorig jaar legden vrijwilligers hun jaarlijkse bezoekje af bij de 80-plussers in onze gemeente.
Ze combineerden dit met het afgeven van een vragenlijst in het kader van het onderzoek naar
de zorgbehoeften van onze inwoners van de vierde leeftijd. Momenteel worden de antwoorden
verwerkt. Op basis van de resultaten willen we de OCMW-werking verder verfijnen en beter
afstemmen op de zorgen en noden van onze 80-plussers. De beroepskrachten van onze sociale
dienst hebben bij het ophalen van de vragenlijsten enkele mensen niet thuis gevonden. Omdat
we graag rekening houden met ieders mening, wil ik een warme oproep doen om ingevulde
vragenlijsten nog te bezorgen. Aarzel niet om onze sociale dienst te contacteren zodat de
formulieren afgehaald kunnen worden.
Op 1 april werden de basisbedragen van het leefloon met 2 procent verhoogd. Je vindt de
actuele leefloonbedragen in deze katern, waarin we ook het maandmenu van onze traiteur voor
april gepubliceerd hebben.
Op donderdagavond 17 maart nam Diana Demeulemeester deel aan haar laatste raadszitting.
Diana werd OCMW-raadslid in 1989 en haar mandaat werd enkel onderbroken doordat ze twee
periodes zetelde als gemeenteraadslid. Diana was een trouw raadslid, die op de hoogte wou
blijven van de actuele regelgeving en daarom regelmatig vorming volgde. In de Raad voor
Maatschappelijk Welzijn was zij iemand die op een positieve manier voor haar mening uitkwam.
Ze nam het op voor kwetsbare mensen en verdedigde hen tot het uiterste. Diana was creatief
en mede door haar inbreng konden we vaak complexe dossiers tot een goed einde brengen.
Eind maart is Diana naar Blankenberge verhuisd.
Daarom namen we aan het einde van de zitting
afscheid van haar als raadslid en publiceren
we graag deze foto van Diana samen met onze
secretaris en voorzitter.

Met vriendelijke groeten
Noël Delaere
Voorzitter OCMW Zuienkerke
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Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers in
Zuienkerke
1. OCMW Zuienkerke en materiële opvang voor de asielzoekers,
hoe zit dit hier?
Sinds het jaar 2000 stelt het OCMW Zuienkerke reeds 1 huis ter beschikking voor de
opvang van politieke vluchtelingen. Het huis is bestemd voor een gezin met maximum
vier kinderen.
Door de aanhoudende asielaanvragen, is men op zoek naar bijkomende
opvangplaatsen voor asielzoekers in België. In november 2015 heeft de regering een
nieuw verplicht spreidingsplan voor asielzoekers goedgekeurd.
Het doel is om de asielzoekers evenwichtig te spreiden over de verschillende
gemeenten. De gemeenten moeten in totaal 5.000 vluchtelingen opvangen, waarbij
in schijven te werk zal worden gegaan. Het OCMW Zuienkerke kreeg eind 2015 een
indicatief cijfer van 5. Dat cijfer kan nog wijzigen, want de toestand wordt voortdurend
geëvalueerd. Het precieze aantal hangt af van verschillende factoren, zoals het aantal
inwoners, het aantal mensen met een leefloon en de huidige opvangsituatie.
Hierdoor is het OCMW Zuienkerke op zoek gegaan naar een 2de huis om ter beschikking
te stellen voor de materiële opvang van politieke vluchtelingen. Dit zal het 2de lokaal
opvanginitiatief voor asielzoekers worden van het OCMW Zuienkerke. Dit LOI bevindt
zich in Meetkerke.

2. Wat houdt materiële opvang voor asielzoekers in?
Materiële opvang is een regeling om - aan OCMW’s toegewezen - asielzoekers vooral
materieel te helpen i.p.v. puur financieel.
De asielzoekers,die toegewezen worden aan de OCMW’s,krijgen geen vast maandelijks
bedrag of uitkering, maar krijgen enkel beperkt wekelijks leefgeld.
De meeste zaken worden voor hen (via federaal geld) aangekocht door het OCMW
of worden voor hen geregeld (dokterskosten, huur –en schoolgeld, enz.).
De federale overheid betaalt het OCMW ruimschoots per voorziene opvangplaats.
Het OCMW hield, bij het zoeken naar een 2de huis voor de opvang van asielzoekers,
rekening met het indicatief cijfer van 5. Om een huis ter beschikking te stellen voor
asielzoekers, moeten de OCMW’s rekening houden met diverse kwaliteitsnormen, die
opgesteld zijn door Fedasil.
Via aankopen in vooral tweedehandswinkels worden de huizen voor de asielzoekers
bemeubeld. Ook hebben we de voorbije weken al diverse meubelen en huishoudelijk
materiaal gekregen van onder meer inwoners van Groot- Zuienkerke, waarvoor dank!
De meubels en ander huishoudelijk materiaal moeten in het huis blijven, ook bij verhuis
van de asielzoekers.
Bij aanvang in de woning wordt er uitleg gegeven over het reilen en zeilen van het
dagelijkse leven, het schoolgebeuren in Zuienkerke, het logement in de woning, de
maatschappelijke begeleiding, enz. Het OCMW moedigt de asielzoekers ook aan om
Nederlandse lessen te volgen.
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Wij hopen dat jullie aan de gezinnen goede inwoners zullen hebben en willen als
OCMW steeds een aanspreekpunt blijven voor eventuele vragen en opmerkingen.
Meer informatie kan u verkrijgen bij de sociale dienst van het OCMW Zuienkerke,
Kerkstraat 17, 8377 Zuienkerke, tel. 050/42.79.98

Verhoging leefloon vanaf 1 april 2016
Vanaf 01/04/2016 verhogen de basisbedragen van het leefloon met 2%, de
bedragen voor het leefloon zijn voortaan:
Categorie 1: samenwonende persoon
Categorie 2: alleenstaande persoon
Categorie 3: persoon die samenwoont met een gezin ten last

= 566,92€/maand
= 850,39€/maand
= 1133,85€/maand

Om van een leefloon te kunnen genieten moet men voldoen aan een aantal
voorwaarden op vlak van nationaliteit, leeftijd, verblijfplaats, inkomsten, werkbereidheid
en het uitputten van alle rechten op andere inkomsten. Het leefloon is wettelijk
geregeld. Bij elke aanvraag gebeurt er door de sociale dienst een sociaal en financieel
onderzoek. Het bedrag van het leefloon is afhankelijk van de gezinssituatie.
Voor meer informatie kan u contact opnemen met de sociale dienst van het OCMW
Zuienkerke, Kerkstraat 17, 8377 Zuienkerke, tel. 050/42.79.98, sociale.dienst@ocmwzuienkerke.be

Bevraging bij alle 80-Plussers
In december werd het bezoek van de vrijwilligers aan de 80-plussers gecombineerd
met het afgeven van een enquête. Het doel van het onderzoek is de zorgbehoeften
van alle personen van 80 jaar of ouder in Zuienkerke beter in kaart te brengen.
Zo hoopt het OCMW haar werking beter af te stemmen op de reële behoeften van de
80-plussers in de gemeente.
Dit initiatief van het OCMW Zuienkerke en de seniorenadviesraad is in samenwerking
met het Gemeentebestuur Zuienkerke en Steunpunt Sociale Planning van de Provincie
West-Vlaanderen, dat momenteel de gegevens aan het verwerken is.
De vragenlijsten werden opgehaald door de sociale dienst van het OCMW. Bij
afwezigheid werd er tot driemaal langsgekomen. Het is dus mogelijk dat wij u niet
thuis gevonden hebben en de enquête nog in uw bezit is. Indien u wenst, kunt u
deze nog altijd afgeven bij de sociale dienst van het OCMW, Kerkstraat 17 te 8377
Zuienkerke of opbellen (tel. 050/42.79.98) zodat we een afspraak kunnen maken om
de vragenlijst op te halen.

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vispannetje

Bouillabaise

26

19

Kabeljauwfilet
met Ostendaise
saus, worteltjes en
puree

12

Tarbot met witte
wijnsaus fijne
groentjes en puree

5

21

28

Orloff gebraad
met witloof en
gebakken aardappelen

Worst met rode
kool en natuur
aardappelen

14

Gehakt broodje
met uiensaus,
worteltjes

7

15

29

Scampi’s met currysaus en groenten tagliatelle

22

2

Zondag
3

Cannellonni

30

Gehakballetjes in
tomatensaus en
puree

23

16

Witloofrolletjes
met ham en kaas

9

Lamskoteletjes
met bearnaise
saus boontjes
met spek en gratin aardappelen
1

24

Konijnenbout met
Piedboeufsaus
peertje in rode
wijn en rösti aardappelen

17

Biefstuk met pepersaus tomaat
en rozemarijn
aardappelen

10

Stoofvlees met
Rosbief met geslaatje en natuur- bakken witloof en
aardappelen
natuuraardappelen

Zaterdag

Zalm moot met
Pasta met kaas
bearnaisesaus en en ham
broccoli puree

Vis van de dag

8

1

Piepkuiken met
Kotelet met prei in Gebakken forel
appelmoes en
de room en namet botersaus en
Pomme Duchesse tuuraarappelen
spinazie puree

27

Varkenshaasje
met Archiducsaus
en gebakken
aardappelen

20

Hamburger met
appelmoes en
gebakken aardappelen

13

Varkens gebraad
met jagersaus
schorseneren en
natuuraardappelen

6

Hondshaai met
Provençaalse
saus en puree

Vrijdag

Het OCMW Zuienkerke heeft hiervoor een samenwerkingsakkoord met een traiteur. Deze dienst richt zich tot mensen voor wie het bereiden
van een maaltijd (tijdelijk) te zwaar valt.
Er kan elke dag een maaltijd worden voorzien (ook feestdagen en weekend). Op woensdag en zondag komt de traiteur niet langs maar
er is mogelijkheid om twee verschillende maaltijden te bestellen op dinsdag en zaterdag. De prijs van een maaltijd bedraagt 7 euro per
maaltijd. De maaltijd bestaat uit soep en een hoofdgerecht en wordt geleverd in porseleinen schotels.
Meer info: sociale dienst OCMW Zuienkerke ( e-mail: thuiszorg@ocmw-zuienkerke.be of tel. 050/42.79.98)

Ossentong met
Madeirasaus en
puree

25

Gebakken kipfilet met gewokte
groentjes rijst of
natuuraardappelen

18

Gewokte kip met
rijst en zoetzure
groentensaus

11

Kalkoen pavé met
Archiducsaus,
peertje en aardappelnootjes

4
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