OCMW ZUIENKERKE
Beste inwoner
In zijn nieuwjaarsboodschap beschrijft onze nieuwe burgemeester Alain De
Vlieghe 2010 als een jaar met vele veranderingen in onze gemeente. Het OCMW
blijft niet achterwege en neemt volop deel aan dit veranderingsproces.
Waarnemend secretaris Gudrun Rambour vond een nieuwe professionele uitdaging als bestuurssecretaris voor de stad Oostende. Gelukkig was Inez Goderis
bereid om haar taken over te nemen. Inez combineert nu de deeltijdse functie
van waarnemend OCMW-secretaris met een halftime betrekking als gemeentelijke jeugdconsulent. Hiermee illustreert zij de positieve samenwerking tussen
het OCMW en het gemeentebestuur. We bedanken Gudrun voor haar loyale
medewerking tijdens de voorbije twee jaar en wensen haar het allerbeste toe.
Inez verwelkomen we hartelijk binnen ons team.
Drie ervaren raadsleden beëindigden in januari hun mandaat. Voor Remi De
Clerck en Henri Demaecker betekende hun engagement in de OCMW-Raad
een mooi sluitstuk van een gevulde politieke loopbaan. Beide ereschepenen
hadden vooraf al hun sporen verdiend in de gemeenteraad en in het college
van burgemeester en schepenen. Met Urbain Cherlet verdwijnt het raadslid met
de meeste anciënniteit in ons OCMW, waarvan hij gedurende zes jaar voorzitter was. Graag wil ik deze drie uittredende raadsleden van harte bedanken
voor de enthousiaste inzet bij het uitoefenen van hun mandaat in de voorbije
jaren.
Annelies Dewulf legde eind vorig jaar de eed af als derde schepen en zette
hiermee een orgelpunt achter haar mandaat als OCMW-voorzitter. Ook Annelies wil ik hartelijk danken voor de gedrevenheid waarmee ze drie jaar aan het
roer van het OCMW gestaan heeft.
In de vergadering van december 2009 werd ik door alle raadsleden aangeduid
om Annelies Dewulf vanaf januari 2010 als OCMW-voorzitter op te volgen.
In februari verwelkomen we Yves Demaecker, Els Fockedey, Eddy Goethals
en Ludwig Vanderbeke als nieuwe raadsleden. Zij vervoegen de mandatarissen Walter Demeyere, Diana Demeulemeester, Jeannine Samijn en Veronique
Kerckhove die trouw op post blijven. Samen met deze vernieuwde bestuursploeg en met alle personeelsleden wil ik in de komende drie jaar graag de
OCMW-werking in Zuienkerke verder uitbouwen.
In naam van alle raadsleden en personeelsleden van OCMW Zuienkerke wens
ik u alvast een gezond en gelukkig 2010.
Noël Delaere
Voorzitter OCMW Zuienkerke
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Nieuw wetsvoorstel maakt (schuldsaldo)verzekering
toegankelijker voor chronisch zieken en ex-kankerpatiënten.
Eén van de ernstigste problemen bij het bekomen van (woon)kredieten is dat
niet alleen chronisch zieken zoals diabetici maar ook (ex-) kankerpatiënten het
moeilijk hebben om een schuldsaldoverzekering te bekomen. Kankerpatiënten,
zelfs indien ze als genezen worden beschouwd, kunnen hierdoor niet lenen om
een huis te kopen. Ofwel worden ze gewoon geweigerd door de verzekeraar,
ofwel worden heel hoge “bijpremies” gevraagd.
Het overlijdensrisico bij vele ziektes, bijvoorbeeld diabetes, is niet of nauwelijks
hoger dan voor gezonde mensen. Ook zijn vele soorten kanker vrij goed geneesbaar. Een bijkomend probleem is dat de verzekeraars weinig of geen informatie geven over de redenen waarom iemand precies geweigerd wordt of
een hogere premie moet betalen.
Op 3 december 2009 werd een wetsvoorstel goedgekeurd die het volgende
inhoudt:
1. Het voorstel geeft aan de consumenten- en patiëntenorganisaties en
de verzekeringsmaatschappijen zes maanden de tijd om een regeling
uit te werken
2. Indien zij er na zes maanden niet in slagen een overeenkomst te bereiken
treedt een wettelijke regeling in werking, die o.m. het volgende voorziet:
• Verzekeraars moeten de consument duidelijk informeren over de
schuldsaldoverzekeringen en over de samenstelling van de premie: ze
moeten een opsplitsing maken tussen de basispremie en de “bijpremie”
(de verhoogde premie omwille van het gezondheidsrisico);
• consumenten met een verhoogd gezondheidsrisico krijgen onder een
aantal voorwaarden recht op een schuldsaldoverzekering voor een
hypothecair krediet van maximaal 200 000 euro;
• de verzekering is beperkt tot 50 % van het ontleend bedrag indien er een
mede-ontlener is;
• het toestaan van die verzekering en de ﬁnanciering gebeurt via een
zogenaamd “Opvolgingsbureau voor tarifering”, dat paritair is samengesteld uit verzekeraars en consumenten/patiënten en wordt
voorgezeten door een onafhankelijk voorzitter (magistraat);
• de regeling wordt geregeld geëvalueerd en aangepast aan de evolutie
van de medische wetenschap, dit gebeurt door de Commissie voor de
Verzekeringen en het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg.
Opgelet: het principe dat er géén absoluut recht op verzekering gecreëerd
wordt, blijft. Een aantal gezondheidssituaties zullen immers steeds onverzekerbaar zijn (bv. patiënten met korte levensverwachting …).
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OCMW-schuldbemiddeling
Tegenwoordig kampen steeds meer mensen met ﬁnanciële problemen. Ze komen nauwelijks rond met hun budget of het beheren van hun inkomsten en
uitgaven verloopt moeilijk. In heel wat gevallen stapelen de achterstallige rekeningen zich dan ook op…
Sinds 5 oktober 2002 is het OCMW ofﬁcieel erkend als instelling voor schuldbemiddeling door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Hierdoor kan
het OCMW een efﬁciënte hulpverlening aanbieden in dossiers met ﬁnanciële
moeilijkheden, zowel naar de cliënt toe als naar de schuldeisers.
Budgetbegeleiding
Bij budgetbegeleiding wordt er een inventaris gemaakt van al de inkomsten
en uitgaven, waarin ook schulden kunnen vervat zitten. Er wordt een afbetalingsplan opgemaakt dat kan dienen als werkinstrument bij het beheren van je
budget.
Bij budgetbegeleiding blijft de cliënt zelf de inkomsten beheren maar met begeleiding van de maatschappelijk werkster.
Budgetbeheer
Budgetbeheer gaat nog een stapje verder dan budgetbegeleiding. Het inkomen wordt overgemaakt op een budgetbeheerrekening waarmee de maatschappelijk werkster de vaste kosten vergoedt en eventuele schulden in de
mate van het mogelijke afbetaalt. Aan de persoon in budgetbeheer wordt
wekelijks “leefgeld” overgemaakt op een afnamerekening.
Collectieve schuldenregeling
Deze dienst is er enkel voor mensen met een overmatige schuldenlast. Om in
aanmerking te kunnen komen voor collectieve schuldenregeling dient er een
verzoekschrift te worden opgemaakt, dat naar de rec hter wordt toegezonden.
De rechter beslist dan of iemand al dan niet wordt toegelaten tot de collectieve schuldenregeling. Vanaf toelaatbaarheid wordt er een schuldbemiddelaar
aangeduid en stoppen alle interesten, loonbeslagen of uitvoeringen van de
deurwaarder… De schuldbemiddelaar stelt dan een minnelijk aanzuiveringsplan voor om de schulden af te betalen. Gaan de schuldeisers hier niet mee
akkoord, dan wordt dit opnieuw voorgelegd aan de rechter die dan beslist hoe
het afbetalingsplan er uit zal zien, dit wordt dan een gerechtelijk aanzuiveringsplan genoemd.
Voor meer informatie: sociale dienst OCMW Zuienkerke,
Kerkstraat 17, 8377 Zuienkerke, tel.: 050/427998
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