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Resultaten 2015 van het OCMW van Sint-Agatha-Berchem: verbetering ten
opzichte van de prognoses
Het resultaat van het dienstjaar 2015 van het OCMW van Sint-Agatha-Berchem
bedraagt 569.744,42 EUR. Dit betekent een positieve rekening ten opzichte van
hetgeen werd voorzien, en een lagere tussenkomst van de gemeente in de
begroting dan vooraf werd verwacht. Om die reden zal de gemeentelijke dotatie
aan het OCMW voor het dienstjaar 2016 worden verminderd.
Het verschil tussen de begrotingsraming opgesteld in 2014 en de rekening 2015 valt deels te
verklaren aan de hand van twee factoren. Ten eerste, de spreiding van de werknemerslasten
voor de nieuwe residentie Bloemendal. De aanwerving van personeel werd geleidelijk aan
verwezenlijkt en vloeide voort uit de bezettingsgraad. Ten tweede, de toename van
hulpaanvragen naar aanleiding van de nieuwe maatregelen van de federale regering
betreffende de uitsluiting van de werkloosheid, is minder groot dan verwacht.
Inzake investeringen beloopt het bedrag 3.139.357,07 EUR. Het OCMW heeft zijn
voornemens nagestreefd, namelijk het verbeteren van de personeelsomgeving en van de
leefomstandigheden van de oudere personen in de residentie. In totaal werd er 2.803.702,16
EUR geïnvesteerd in de afwerking van de residentie; dit bedrag omvat: het saldo van de
facturen van de algemene aannemer en de architecten, de inrichting van de keuken, de liften,
de aankoop van de exploitatierechten, 9 RVT-bedden, medisch en ander meubilair,
overgordijnen en de omgevingswerken.
De progressieve modernisering van de gebouwen van het OCMW rechtvaardigt de renovatie
van de tweede verdieping van de site Albert Laurent voor een totaalbedrag van 192.046,91
EUR.
Deze investeringen werden enerzijds gefinancierd door het volledige gebruik van een
specifiek reservefonds, voor 801.858,65 EUR, en anderzijds door nieuwe leningen voor een
totaalbedrag van 2.296.000,00 EUR.
Ten opzichte van vorig jaar heeft het OCMW minder uitgaven gedaan en dit zonder impact op
de kwaliteit van de dienstverlening en de toegekende hulp.
Voor 2016 zal het OCMW extra aandacht hebben voor de budgettaire gevolgen van de
hervorming betreffende de versterkte controle van de werklozen. Het beleid op het gebied
van sociale activering en socioprofessionele inschakeling zal worden voortgezet, namelijk
door de aanwerving van personeel met een artikel 60-contract en de versterking van de
andere maatregelen.
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