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VERZOEKSCHRIFT VOOR EEN BESTUURSORGAAN VAN HET O.C.M.W. OOSTENDE 
. 

 
Geachte, 
 
Hierbij wenst Pro-Actief Belgium afd. Oostende vertegenwoordigt door zijn voorzitter de heer Wyffels René zich te richten aan de stadsbestuur 
Oostende zoals in artikel 28 van de Grondwet, artikel 304 §2 van het decreet lokaal bestuur en artikel 36 van het Huishoudelijk reglement zoals 
door de Gemeenteraad bepaald. 
 

Onze burgerpartij PRO-Actief afd. Oostende krijgt zorgwekkende meldingen, over de herstructurering van het OCMW 
Oostende. Hieromtrent willen wij van de gelegenheid gebruik maken, ons verzoekschrift te richten aan de OCMW 
Raad deze ons meer duidelijkheid over de werkelijke situatie kan verschaffen. Wij vernemen aldus met enige 
bezorgdheid, dat het OCMW-Oostende met grote moeilijkheid kampt aantrekkelijk te zijn voor nieuw personeel.  
 
De situatie blijkt zo ernst te zijn, dat het OCMW-Oostende reeds gepensioneerde medewerkers moet reactiveren. 
Gelijktijdig vernemen wij, dat er een herstructurering plaats vind om de nieuwe dossiers te kunnen verdelen op de 
maatschappelijke medewerkers. Door de opname van Oekraïens vluchtelingen in Oostende komt de bestaande 
medewerkers onder druk.  
 
Het OCMW-Oostende staat in de buitenwereld gekend, als een OCMW waar de medewerkers meer dossiers moeten 
beheren als bij andere OCMW’s. Dit heeft zonder enige twijfel inpakt op de aantrekkelijkheid van ons OCMW voor de 
aanwerving van nieuw personeel. PRO-Actief afd. Oostende zijde aldus met recht bezorgt. Gelijktijdig wil wij de 
OCMW-raadsleden even wel attent maken over de gevolgen van de herstructurering.  
 
Zoals jullie inmiddels reeds weten, ben ik ook pleegvader van een jongeman met een metalen beperking. Deze beschikt 
over een invaliditeitsuitkering van het FOD. Het OCMW Oostende heeft echter het budgetbeheer op zich genomen. 
Hiervoor mijn dank. Echter heeft mijn pleegzoon inmiddels reeds de 3de budgetbeheerder moeten over zich heen 
laten gaan. Dit is voor een persoon met een mentale beperking, deze verschrikkelijke moeilijkheden heeft met nieuwe 
mensen is dit zeer dramatisch. Door dat een nieuwe budgetbeheerder werden aangeduid, en deze uiteraard eerst het 
dossier moet inlezen, kan mijn pleegzoon dus geen geld ontvangen. Met duidelijke taal “De jongen moet smeken 
achter zijn eigen centjes”.  
 
Voor sommige raadsleden mag dit best wel een NORMAAL zijn, laat U mij toe “VOOR MIJ NIET”.  
 
De herstructurering heeft dus OOK inpakt op mensen die afhankelijk zijn van het OCMW Oostende. Zij die het 
bijzonders moeilijk hebben een plaats te vinden in onze samenleving worden hierdoor plots en zonder voorafgaande 
verwittiging slachtoffer van een onhoudbare situatie.  
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PRO-Actief afd. Oostende stelt evenmin vast, dat het OCMW-Oostende steeds weigerde, bij problematieken en op 
vraag van de cliënten een nieuwe maatschappelijke assistente te kunnen verkrijgen. Dit bleek voor het OCMW 
Oostende te moeilijke. Echter stellen wij nu vast, dat als het OCMW Oostende beslist om te herstructureren de dossiers 
nieuw moeten worden verdeeld, dit dan wel mogelijk is.  
 
Beste raadsleden dit gebaar en werking is het tegendeel van evenwichtig beleid. Het werkt zonder enige twijfel 
contraproductief, en zorgt niet zelden voor nog meer problemen. Onze burgerpartij ontkent de noodzaak van een 
herstructurering helemaal NIET. De weerdruk voor de medewerkers moet eindelijk lager in de plaats van hoger.  
 
De maatschappelijke medewerkers van het OCMW Oostende moeten meer ruimte krijgen voor individuele 
begeleiding. Een vertrouwensbande kan je uitsluiten creëren door tijd te willen investeren in de cliënten. Dit is op 
vandaag NIET mogelijk.  
 
Het OCMW Oostende heeft aldus als kerntaak, mensen uit de problemen te helpen, en er dus niet zelf welke te 
creëren. De schepen verbergt zich graag achter “ik vertrouw mijn leidend personeel”. Echter laten U mij toe duidelijke 
taal te mogen gebruiken: PRO-Actief Oostende heeft evenmin vertrouwen in het personeel van het OCMW Oostende! 
 
Echte weten wij ook, dat ieder leidend personeelslid evenmin een leiding nodig heeft. Dit noemt men politieke 
verantwoording. De schepen van welzijn is aldus behouden de politieke verantwoording zoals in de takenbeschrijving 
is vastgehouden te willen opnemen. 
 
Als wij nu de gelegenheid niet grijpen bij de herstructurering van het OCMW Oostende, blijkt dit een gemiste kans. 
Een kans, het OCMW Oostende aantrekkelijker te maken voor maatschappelijke assistenten deze voor Oostende te 
willen kiezen. De werkdruk voor onze OCMW medewerkers om een normaal level te brengen.  
 
Onze vragen: 
 

➢ Welke maatregelen zal de stad Oostende nemen, om ons OCMW weer aantrekkelijker te maken 
voor de aanwerving van nieuw personeel? 

 
➢ Zal het OCMW Oostende op vraag van de cliënten de mogelijkheid creëren en nieuwe of andere 

maatschappelijke assistent te kunnen verkrijgen? 
 

➢ Herstructurering blijkt nodig, maar op welke manier wil het OCMW de herstructurering uitvoeren 
zonder dat de cliënten plots slachtoffer worden? 

 
➢ Kan U ons bevestigen, dat er een personeelstekort is ontstaan bij het OCMW deze moeilijk te 

overwinden is. Welke maatregelen zullen worden genomen. 
 

➢ Op welke manier wil de stad de weerdruk voor het OCMW personeel verlagen? Wij spreken nu 
reeds van ca. 60 dossiers voor één maatschappelijke assistente in Oostende. On Brugge blijken dit 
maar 30 dossiers per maatschappelijke assistente. 
 

 
                   Met de meeste hoogachting 

     Wyffels René F. B.                             Vanacker A. 
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