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Inleiding
De strijd tegen armoede
1 op 7 kinderen in Roeselare wordt geboren in een gezin dat armoede kent, dat zijn jaarlijks 110 kinderen
in Roeselare. De coronacrisis treft gezinnen in armoede diep, want wat doe je als je niet over een computer
beschikt zodat je kinderen thuis hun schoolwerk kunnen doen? Wat betekent het voor een alleenstaande
moeder met drie kinderen op een appartement die, in coronatijden, de regels van thuisblijven wil respecteren?
Wat als je als enige broodwinner van het gezin op technische werkloosheid komt te staan en al moeite had om
de eindjes aan elkaar te knopen?
Met de lancering van het bestuursakkoord werd ook het engagement uitgesproken om een vernieuwd
(kinder)armoedebeleid te voeren. Armoede betekent dat iemand een tekort aan ontplooiingskansen ervaart
omwille van een gebrek aan middelen. Mensen komen in een situatie van sociale uitsluiting en maatschappelijke
achterstelling terecht omdat ze onvoldoende toegang hebben tot basisrechten: er is te weinig geld voor goede
huisvesting, onderwijs, gezondheid en dus een kwaliteitsvol leven.
Veel sleutels voor structurele armoedebestrijding liggen op het federale en het Vlaamse beleidsniveau
zoals de sociale zekerheid, het onderwijs- en tewerkstellingsbeleid enzoverder. Dat betekent niet dat we
als lokaal bestuur niets kunnen doen, want als Stad kunnen we inzetten op flankerende maatregelen. Dat
zijn maatregelen die de effecten van armoede verminderen. Bovendien staan we als Stad dichter bij de
burger waardoor we meer kunnen inspelen op noden die er zijn. Meer dan ooit dienen we als Stad onze
verantwoordelijkheid te nemen in de strijd tegen armoede, want de effecten van de coronacrisis zullen zich nog
lang laten voelen.
Dit armoedebeleidsplan is een deelplan van het Samenlevingsplan IEDEREEN #VANRSL. Het
Samenlevingsplan Roeselare is een breed, geïntegreerd plan dat inclusie bevordert en de verbondenheid tussen
alle Roeselarenaars verhoogt. Het Samenlevingsplan geeft vorm aan een stad waar alle Roeselarenaars op een
gelijkwaardige manier kunnen aan deelnemen en bijdragen. Ook mensen in armoede.

4

- IEDEREEN #VANRSL -

- (Kinder)armoedebeleidsplan -

5

6 leidende principes binnen het samenlevingsplan IEDEREEN #VANRSL
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Bevorderen
beleidsparticipatie

Werken aan positieve
beeldvorming

Creëren van een
toegankelijk aanbod

Stimuleren van
warm onthaal

Nastreven van
non-discriminatie

Stimuleren van netwerk
en sociale contacten

Actieplan warm onthaalbeleid

10-puntenplan non discriminatie

Actieplan Oltegoare niet alleen

Het gezinsvriendelijke
beleidsplan heeft aandacht voor
alle gezinsvormen

Het actieplan toegankelijkheid
heeft aandacht voor mensen
met een fysieke en/of mentale
beperking

Het leeftijdsvriendelijke
actieplan heeft aandacht voor
elke leeftijd

Een kader voor elk leidende principe binnen het samenlevingsplan IEDEREEN #VANRSL
Participatiereglement

Actieplan positieve
beeldvorming

Toetsingskader 9 B’s

6 doelgroepgerichte deelplannen binnen het samenlevingsplan IEDEREEN #VANRSL
Het integratieplan RSL heeft
aandacht voor nieuwe inwoners
met een migratie achtergrond
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Het regenboogplan heeft
aandacht voor gender en
seksuele geaardheid
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Het (kinder)
armoedebeleidsplan heeft
aandacht voor mensen die in
armoede leven
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Het (kinder)armoedebeleidsplan gaat uit, net zoals het Samenlevingsplan Iedereen#VANRSL, van 6 leidende
principes: bevorderen van beleidsparticipatie, werken aan positieve beeldvorming, creëren van een toegankelijk
aanbod, stimuleren van een warm onthaalbeleid, nastreven van non-discriminatie, en stimuleren van netwerk
en sociale contacten. Twee principes springen in het oog:
• Partnerschap is een belangrijke voorwaarde om tegemoet te komen aan het principe van
beleidsparticipatie: als lokaal bestuur kunnen we niet op ons eentje aan armoedebestrijding doen.
We hebben de kennis en de ervaring nodig van de actoren op het terrein. We willen graag de rol van
sociale organisaties, verenigingen, ervaringsdeskundigen in de lokale strijd tegen armoede ernstig nemen.
Acties zullen dan ook via wederzijds engagement tot stand komen.
• Om een toegankelijk aanbod te creëren zijn we ons meer bewust van het belang van outreachend en
gebiedsgericht werken. Het is cruciaal om als dienst zelf naar gezinnen toe te gaan. De werking van
het Welzijnshuis is sinds 2019 geënt op deze principes van generalistisch en gebiedsgericht werken: één
case manager van een wijkteam wordt toegewezen aan één cliënt. Daarnaast mag armoedebeleid, omdat
het zo complex is, niet enkel de verantwoordelijkheid zijn van een sociale dienst of welzijnsdienst. Het is
noodzakelijk dat elk beleidsdomein binnen een stadsorganisatie aandacht heeft voor armoedebestrijding.
Daarom zal vanaf 2021 de armoedetoets toegepast worden op een 50-tal cases uit de meerjarenplanning
van de Stad. De armoedetoets is een participatief proces waarbij stadsmedewerkers, in dialoog met
ervaringsdeskundigen in de armoede, gebiedswerkers, armoede-experten enz. het beleid bij het ontwerp of
de uitvoering screenen op de mogelijke impact die het zal hebben op armoede of mensen in armoede.

Gezinnen met jonge kinderen

Daarnaast dienen we extra aandacht te hebben voor de gezinnen met een migratiegeschiedenis, want de
kansarmoede-index bij kinderen waarvan de moeder bij haar geboorte niet de Belgische nationaliteit had, ligt
met 43 procent heel wat hoger dan de 6 procent bij de kinderen met een moeder van Belgische origine.

8 Doelstellingen
Armoede is complex en is een netwerk van sociale uitsluitingen op verschillende levensdomeinen.
Samenwerking tussen alle dienst- en hulpverleningsinstanties is nodig om meer vraaggestuurd en efficiënter
te kunnen optreden in het bestrijden van armoede. Daarom is het belangrijk om in te zetten op verschillende
domeinen. Er zijn 8 doelstellingen geformuleerd over 8 verschillende beleidsdomeinen heen.
Doelstelling 1: Creëren van flexibele kinderopvang en vraag en aanbod afstemmen op elkaar.
Doelstelling 2: Verhogen van de onderwijskansen van kinderen en jongeren.
Doelstelling 3: Stimuleren van vrijetijdsparticipatie van gezinnen in armoede.
Doelstelling 4: Inzetten op preventieve gezinsondersteuning voor elk kind en elk gezin.
Doelstelling 5: Investeren in gezondheidspreventie en toegankelijke gezondheidszorg.
Doelstelling 6: Verhogen van het aantal betaalbare en kwaliteitsvolle woningen.
Doelstelling 7: Faciliteren van gepaste tewerkstelling voor iedereen.
Doelstelling 8: Inzetten op een menswaardig inkomen en het aanpakken van onderbescherming.

Het armoedebeleidsplan focust zich in het bijzonder op gezinnen met jonge kinderen. Dat doen we omdat:
• uit onderzoek blijkt dat kinderen al van in de baarmoeder een ontwikkelingsachterstand oplopen als gevolg
van de armoedesituatie van hun ouders. Het is dan ook cruciaal om in te werken op de eerste levensjaren van
een kind om het verschil te maken op vlak van ontwikkeling.
• het van belang is om de cyclus van generatiearmoede te doorbreken: kinderen die hun kindertijd in extreme
armoede hebben doorgebracht, hebben een groter risico om ook als volwassene in armoede te leven.
Daarom is het van belang om de ouders maximaal te ondersteunen.

Voor de realisatie van deze doelstellingen treedt het Coördinatieteam van Elk telt, het stedelijk netwerk rond
gelijke kansen, op als regisseur. De regisseur streeft ernaar om de betrokken sectoren en actoren te verbinden
en te laten samenwerken. Het Coördinatieteam Elk telt is samengesteld uit beleidsmedewerkers van de Stad en
het Welzijnshuis, en deskundigen uit de sectoren armoede, gezondheid, integratie en inburgering, onderwijs en
vorming, werken en wonen.

• kinderen armoede op hun eigen manier beleven en de effecten ervan des te sterker ervaren.
Nog meer zijn we bekommerd om de eenoudergezinnen, want leven in een eenoudergezin verhoogt het risico
op kinderarmoede beduidend. 16% van alle huishoudens met kinderen in Roeselare zijn eenoudergezinnen
met minstens 1 minderjarig kind. Voor die gezinnen verwijzen we ook naar acties opgenomen in het actieplan
eenzaamheid ‘Oltegoare niet alleen’ en het actieplan eenoudergezinnen, die in opmaak zijn en nog bekend
gemaakt dienen te worden.
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Actieplan

Doelstelling 2: Verhogen van de onderwijskansen van kinderen en jongeren.
Tijdens de coronacrisis werd de digitale armoede bij gezinnen in kwetsbare situaties ook in Roeselare duidelijk:
500 kinderen en jongeren bleken thuis niet over een digitaal toestel te beschikken. Ouders en kinderen zijn
daarnaast ook niet altijd voldoende digitaal vaardig om zelfstandig met een pc of laptop aan de slag te kunnen.

Doelstelling 1: Creëren van flexibele kinderopvang en
vraag en aanbod afstemmen op elkaar.

6.

De sterke bevolkingsaangroei van Roeselare maakt de vraag naar kinderopvang groot. Roeselare scoort goed
op vlak van aanbod aan kinderopvang, zo blijkt uit een recent onderzoek. Voor 58 op 100 baby’s en peuters
is er opvang voorzien. Inkomensgerelateerde opvangplaatsen situeren zich voornamelijk in de wijken die er
het meest baat bij hebben; wijken met een lager fiscaal inkomen zoals Centrum en Krottegem. De nood aan
flexibele kinderopvang (met ruime openingsmomenten, voor ouders die lastminute beroep dienen te doen op
kinderopvang, mensen die in een ploegenstelsel werken …) wordt vooralsnog te weinig beantwoord.

Het ‘Computer in je rugzak’-project wordt verdergezet in het secundair onderwijs en is uitgebreid naar
het basisonderwijs, zodat een kwalitatief digitaal toestel per kind kan worden gegarandeerd. Het is een
subsidie bedoeld voor scholen zodat zij een financiële korting kunnen toekennen aan ouders voor de
aankoop van een laptop via de school.

7.

In samenwerking met het volwassenonderwijs, ARhus (bestaande digiklassen) en het Welzijnshuis
(digicoaching) worden op vraag de digitale vaardigheden van ouders versterkt.

8.

Om de onderwijsachterstand ten gevolge van de coronacrisis zoveel als mogelijk te kunnen beperken,
wordt een project rond laagdrempelige huiswerkbegeleiding en bijscholing in samenwerking met
studenten en vrijwilligers opgestart.

1.

2.

De vraag naar en het aanbod aan kinderopvang worden permanent gemonitord vanuit het Lokaal
loket kinderopvang. Samen met het LOKOR (Lokaal Overleg Kinderopvang Roeselare) wordt
tegemoetgekomen aan noden op vlak van voorschoolse, buitenschoolse, inclusieve en flexibele
kinderopvang.
In 2020 wordt een leefbaarheidsonderzoek in de sector kinderopvang opgestart om toegankelijke
betaalbare kinderopvang blijvend te organiseren. Dit onderzoek heeft als doel om de sector die onder
druk staat te ondersteunen zodat kwaliteitsvolle kinderopvang gegarandeerd blijft.

In Roeselare dienen ouders zich voor de 12e week van de zwangerschap te wenden tot een
kinderopvanginiatief om tijdig een plaats te kunnen reserveren. Omwille van een gebrek aan middelen en
informatie, de aanwezigheid van cultuurverschillen, … doen gezinnen in armoede minder snel beroep op
kinderopvanginitiatieven. Kinderopvang is nochtans cruciaal voor gezinnen in kwetsbare situaties: kinderen
leren er onder meer autonoom en sociaal zijn, en ouders kunnen het werk hervatten of een opleiding volgen.
Door middel van verschillende acties worden bruggen naar kinderopvang gelegd:

Enkel basisscholen dienen zich te houden aan een maximumfactuur voor activiteiten, materialen en uitstappen.
4% van de Roeselaarse inwoners slaagt er niet in de schoolkosten te betalen omwille van financiële redenen.
In 2018 ondertekenden alle Roeselaarse schoolbesturen het charter Wonderwel voor het basisonderwijs
waarin ze zich engageren tot een kostenbewust gelijkekansenbeleid en een menswaardige opvolging
van onbetaalde schoolrekeningen. Hiervoor wordt er samengewerkt met ouders en aanwezige dienst- en
hulpverlening in de stad.
9.

De Stad ondersteunt het basisonderwijs in het realiseren van dit charter via coaching en procesbegeleiding
van het schoolteam.

10.

Brugfiguren maken de verbinding tussen gezinnen, scholen en de dienst- en hulpverlening. Brugfiguren
ondersteunen ook de basisscholen bij het uitwerken van acties voor gezinnen in kwetsbare situaties. Het
aantal brugfiguren wordt in september 2020 uitgebreid van 2 naar 4.

3.

Sinds 2020 wordt een brugfiguur kinderkansen ingezet die gezinnen in kwetsbare situaties toeleidt naar
kinderopvang en zich toelegt op grondrechten van kinderen.

11.

Via de Elk telt - netwerkmomenten faciliteert de Stad kennisuitwisseling en netwerking tussen onderwijs
en welzijn.

4.

Medewerkers van het Infopunt Huis van het Kind helpen ouders bij het zoeken naar kinderopvang.

12.

5.

Het perinataal netwerk leidt (nog meer) toe naar kinderopvang. Partners van het netwerk laten gezinnen
in kwetsbare situaties kennis maken met laagdrempelige ontmoetingsplaatsen. Ontmoetingsplaatsen
voor toekomstige ouders en ouders met jonge kinderen (zoals De Tovertuin, De Living…) creëren
kansen voor gezinnen in kwetsbare situaties om vertrouwen te krijgen in een basisdienstverlening als
kinderopvang. .

Deze legislatuur wordt het project Wonderwel ook uitgebreid naar de secundaire scholen waarmee
tevens een afsprakenkader opgemaakt wordt voor het sensibiliseren en het voeren van een kostenbewust
schoolbeleid.

13.

De Stad wil ook nagaan op welke manier we een betaalbare en gezonde maaltijd voor elk kind op
school kunnen garanderen.
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Roeselare scoort beter dan het gemiddelde van de centrumsteden voor wat betreft het aandeel leerlingen dat
zonder diploma het middelbaar onderwijs verlaat. Leerlingen waarvan de thuistaal niet-Nederlands is, lopen
meer risico om vroegtijdig de school te verlaten.
14.

De Stad investeert verder in taalversterkende projecten bij kinderen en jongeren zoals Leeskriebel,
Wiebelatelier en Zomerspurt.

15.

Er wordt ingezet op bemiddeling en herstel bij schorsing en schooluitval, samen met
onderwijsinstellingen en schoolexterne partners. De projecten NAFT (‘naadloze aanvullende flexibele
trajecten’) (Groep INTRO), Het VLOT (een netoverschrijdend intensief competentietraject), TELEX (een
persoonlijk ontwikkelingsaanbod) en N-Time (Therapeutisch Zorgpunt N) worden op elkaar afgestemd en
verankerd.

Doelstelling 4: Inzetten op preventieve gezinsondersteuning voor elk kind en elk gezin.
Met (preventieve) gezinsondersteuning wordt bedoeld ondersteunende initiatieven die afgestemd zijn op de
behoeften van elk kind en elk gezin. Ook in Roeselare is een Huis van het Kind actief.
22.

Huis van het Kind Roeselare is een lokaal netwerk dat alle ondersteunende initiatieven gericht naar
opvoedingsverantwoordelijken bundelt. De nadruk ligt vooral op preventieve gezondheidszorg,
opvoedingsondersteuning en activiteiten die tot doel hebben ontmoeting te bevorderen.

23.

Er is een infopunt Huis van het Kind waar ouders terecht kunnen met al hun vragen over hun kind(eren). In
2018 behandelde Huis van het Kind 406 vragen. De werking zal versterkt worden met een buddywerking
om gezinnen in kwetsbare situaties nog beter de weg te wijzen in de bestaande dienstverlening.

24.

In Roeselare zijn er ook verschillende ontmoetingsplekken waar (toekomstige) ouders terecht kunnen
om even op adem te komen, ervaringen uit te wisselen of vragen te stellen zoals De Kangoeroe (een
ontmoetingsplek voor toekomstige ouders en zwangere), De Tovertuin (waar ouders samen spelen met
hun baby of peuter) en de gespreksgroepen over opvoeden van t’Hope vzw en Al-bij-één.

25.

De Stad ondersteunt verder de DoDo-werking van Kompas vzw die instaat voor de begeleiding van
zwangere vrouwen met een drugprobleem of jonge kinderen van ouders met een drugprobleem.

26.

We bouwen het team Integrale Gezinsbegeleiding van het Welzijnshuis verder uit. Dit team richt zich
specifiek op gezinnen en zwangere vrouwen in begeleiding die op verschillende levensdomeinen ernstige
problemen ervaren en nood hebben aan een vorm van opvoedingsondersteuning.

Doelstelling 3: Stimuleren van vrijetijdsparticipatie van gezinnen in armoede.
Spelen, sporten en creatieve activiteiten zijn belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Vrije tijd is een
hefboom voor meer levenskwaliteit en betekent tijd zonder zorgen, om andere mensen te ontmoeten, en
(nieuwe) vaardigheden te ontwikkelen en sociaal te participeren. Vrije tijd is een essentiële factor voor het
welzijn van mensen. Sinds 2008 tekent Roeselare in op het Vlaamse Participatiedecreet en is er een lokaal
netwerk actief voor de bevordering van vrijetijdsparticipatie van personen in kwetsbare situaties. Eén derde van
alle vrijetijdspashouders zijn kinderen en jongeren. Toch maken nog steeds 35% van de rechthebbende kinderen
en jongeren geen gebruik van de pas.
16.

We zetten in op de visibiliteit van de vrijetijdspas en onderzoeken hoe we de pas automatisch kunnen
toekennen aan gezinnen in maatschappelijk kwetsbare situaties.

17.

Met een systeem van compensatie wordt er van de 300 verenigingen #VANRSL verwacht dat zij de
vrijetijdspaskorting toekennen en naast de financiële, ook materiële en psychische drempels wegwerken
(vb. door in tweedehandskledij te voorzien, door een open onthaalbeleid, …).

18.

De mobiele jongerenwerkers, het brugteam en het Rap op Stapkantoor van VOC Opstap zetten in op
toeleiding en bemiddeling in functie van een fijne vrijetijdsbesteding voor kinderen en jongeren.

19.

De ontmoetingsplaatsen KameleJon, Jakedoe, Jeugdateljee; Buurtsport en Brede school
initiatieven worden ondersteund en versterken het contact met kwetsbare kinderen en jongeren.

20.

Mensen met een verhoogde tegemoetkoming die meer willen bewegen en gezonder willen leven, kunnen
in de postcorona-periode gratis beroep doen op een Bewegen Op Verwijzing-coach.

21.

Spelen is één van de vier pijlers van het actieplan Kindvriendelijke Stad. Er wordt ook extra ingezet op
spelen en ontmoeten door leuke, groene, toegankelijke plekken in de publieke ruimte te voorzien.
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Doelstelling 5: Investeren in gezondheidspreventie en toegankelijke gezondheidszorg.
Gezondheidspreventie blijkt een van de eerste zaken te zijn waar mensen in een financieel kwetsbare situatie
noodgedwongen op besparen. Hoge gezondheidskosten kunnen mensen zelfs in armoede duwen.
‘Ziek maakt arm, arm maakt ziek’. Mensen in kwetsbare situaties vinden moeilijker de toegang tot
gezondheidszorg omwille van diverse drempels. Als Stad kunnen we een belangrijke rol spelen
inzake gezondheidspreventie bij gezinnen in kwetsbare situaties en de toegankelijkheid van de
gezondheidszorg:
27.

Het perinataal netwerk ondersteunt kwetsbare zwangeren in Roeselare in functie van maximale
ontwikkelingskansen voor het jonge kind. Artsen, vroedvrouwen en welzijnswerkers vullen elkaar aan in
de begeleiding van het kwetsbare gezin tijdens de zwangerschap en na de geboorte. Voor anderstalige
zwangeren wordt aangepaste communicatie ontwikkeld. Er worden gratis spiraaltjes voorzien.

28.

40% van de Belgen zou niet over de vaardigheden beschikken om zich een weg te banen in de
gezondheidszorg (zoals vb. de betekenis van generische geneesmiddelen en geconventioneerde artsen).
Samen met onder meer ARhus en AZ Delta wordt het project ‘Iedereen gezondheidsvaardig’ verder
uitgerold. We investeren als Stad nog meer in aangepaste gezondheidspreventie en -promotie.

- (Kinder)armoedebeleidsplan -
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29.

30.

Het proefproject LINEA werd in 2019 afgerond en stimuleerde onder meer de toepassing van de
derdebetalersregeling door zorgverstrekkers. Samen met Vereniging waar armen het woord nemen
t’Hope starten we een traject om hiaten in het Roeselaarse aanbod van gezondheidszorg te
detecteren en nog meer initiatieven te nemen.
De Stad neemt een actieve rol op in de Zorgraad van de Eerstelijnszone Midden-West-Vlaanderen.
De eerstelijnszone beoogt een betere samenwerking tussen eerstelijnsactoren en een betere afstemming
van de zorg op de eerste lijn.

De coronacrisis heeft onze mentale weerbaarheid zwaar op de proef gesteld. Gezinnen die geconfronteerd
werden met extreme stress, verlies of isolement moeten vlot toegang krijgen tot de geestelijke
gezondheidszorg.
31.

De recente wegwijzer geestelijke gezondheidszorg is op papier en online ter beschikking.

32.

Het Huisartsenhuis zal financieel ondersteund worden als multidisciplinair centrum. Volwassenen kunnen
laagdrempelige psychosociale ondersteuning krijgen van een eerstelijnspsycholoog, alsook een beroep
doen op andere zorgkundigen.

33.

Tejo die in gratis therapie voorziet voor jongeren van 10 tot 20 jaar, wordt financieel ondersteund.

34.

Solentra voorziet psychische zorg en hulpverlening aan jonge vluchtelingen- en migrantenkinderen en
hun gezin en is intussen een vaste waarde in Roeselare.

35.

Via het samenwerkingsproject de Kom-Af ondersteunen we in Roeselare mensen in een kwetsbare
(psychische) situatie door het aanbieden van een ontmoetingsruimte, individuele gesprekken, … Tijdens de
coronacrisis werd de werking herdacht. Momenteel wordt er volop ingezet op een vernieuwde werking
met ondersteuning van de geestelijke gezondheidszorg..

Doelstelling 6: Verhogen van het aantal betaalbare en kwaliteitsvolle woningen.
Om de wooncrisis in het laagste segment van de woonmarkt en het tekort aan kwalitatieve én betaalbare
woningen aan te pakken, is er nood aan een geïntegreerd beleid en een intensere inzet op het lokaal sociaal
woonbeleid. Als lokaal bestuur nemen we onze regierol hierin op. We doen dit in partnerschap met de
regionale woondienst en andere organisaties. Het Lokaal Woonoverleg levert specifieke inspanningen ten
aanzien van kwetsbare groepen in onze stad.
We zorgen voor een divers en betaalbaar woonaanbod door volgende acties:
36.

We overleggen frequent met de private verhuurders en de immobiliënkantoren van de stad om de
toegang tot de private huurmarkt voor huurders in kwetsbare situaties te waarborgen.

37.

We werken samen met Unia, het interfederaal Gelijkekansencentrum, dat gerichte acties uitvoert om
discriminatie op de huurmarkt tegen te gaan.

38.

We voorzien een verhuurpremie van de Stad voor verhuurders of vastgoedkantoren wanneer een
kwalitatieve woning wordt verhuurd aan gezinnen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming
of een (equivalent) leefloon.

39.

Het Sociaal Verhuurkantoor (SVK) regio Roeselare en de Sociale Huisvestingsmaatschappij De
Mandel zijn partners bij uitstek om snel een groter sociaal woonaanbod te creëren. Roeselare heeft de
ambitie om tegen het einde van de legislatuur 8% sociale woningen te realiseren (t.o.v. van het totale aantal
huishoudens) door middel van een sociaal woonprogramma.

40.

Er wordt tussen de beleidsdomeinen Wonen en Welzijn nauw samengewerkt met het oog op de toegang
tot de sociale huurmarkt én het behoud van de sociale woning.

41.

Het Welzijnshuis speelt een sleutelrol in het Fonds ter Bestrijding van Uithuiszetting met het oog op het
behoud van de woning.

We werken aan de kwaliteit van het woonpatrimonium en de woonomgeving.
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42.

Er wordt intensief ingezet op het sensibiliseren van verhuurders om hun woningen aan te passen
met het oog op het verkrijgen van een conformiteitsattest. Jaarlijks reikt de Stad ongeveer 275
conformiteitsattesten uit.

43.

Vervuilde en onhygiënische woonsituaties worden gecoördineerd en toegeleid tot de meest passende
en deskundige hulpverlening vanuit een generalistische benadering. Waar nodig wordt via handhaving
opgetreden met aandacht voor het welzijn en gezondheid van de bewoners en de omwonenden.

- (Kinder)armoedebeleidsplan -
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Elke Roeselarenaar kan in het Welzijnshuis of via de Welzijnswijzer informatie of advies inwinnen over extra
premies en tussenkomsten inzake huisvesting. Daarnaast zetten we nog extra in op het verlenen van
voldoende informatie, advies en begeleiding.

50.

De aanstelling van een accountmanager, gericht op het ondersteunen van bedrijven in tewerkstelling
van kwetsbare burgers, wordt via Europese middelen (ESF) voorbereid.

51.

Roeselare blijft ondersteuning bieden aan diensten die werk op maat van kansengroepen creëren volgens
de principes van sociale economie en maatschappelijk verantwoord ondernemen (competentietrajecten,
Eco-velo, Kringwinkel, Lochting, Buurtsport, Dierenasiel, Bieweg…). Deze economie- en
arbeidszorgpartners spelen in op noden in de stad en bieden een duidelijke meerwaarde ten aanzien van
de lokale samenleving.

52.

We blijven projecten en initiatieven in de Stad stimuleren die specifiek gericht zijn op anderstalige
nieuwkomers, met als doel de arbeidsvaardigheden en de economische zelfredzaamheid van de
doelgroep te versterken (bijvoorbeeld jobroad, SIREE, schakelklas, AB Refugiés, …).

53.

We investeren in gerichte vorming en toeleiding tot de arbeidsmarkt voor jongeren op transitieleeftijd
(tussen onderwijs en werk), zoals bijvoorbeeld het project Youthstart, een samenwerking met VDAB en het
streekfonds.

54.

Het Welzijnshuis zet in op de activering van mensen met een leefloon en mensen in armoede via
werkbegeleidingstrajecten gaande van het versterken van de nodige competenties tot ondersteuning in
de zoektocht naar een job binnen het normaal economisch circuit of in een maatzorgbedrijf.

55.

Er wordt werk gemaakt van een nieuw openbaar vervoerplan voor de regio in functie van een vlotte
bereikbaarheid voor iedereen.

44. We zetten in op het voorkomen van uithuiszetting, in samenwerking met het CAW Centraal WestVlaanderen, door een outreachende en aanklampende begeleiding aan de personen die worden
uitgenodigd voor de Lokale Adviescommissie Elektriciteit, Gas of Water.
45.

46.

We bieden integrale begeleiding aan personen die geconfronteerd worden met een huurachterstal
(via de mogelijkheden vanuit het Fonds ter Bestrijding van Uithuiszetting en het samenwerkingsprotocol
Wonen Welzijn).
Het Globaal plan dak- en thuislozen wordt verder uitgevoerd met bijzondere aandacht voor langdurig
thuislozen, problematische huisvestingsituaties en jongeren met een maatschappelijke kwetsbaarheid.

47.

We kiezen voor woongerichte oplossingen: de principes van Housing First worden toegepast op de
verschillende doelgroepen.

48.

Er wordt in voldoende opvang voorzien voor mensen die met een plotse huisvestingsproblematiek
kampen en voor mensen die langdurig thuisloos zijn. In 2021 wordt een vernieuwde en kwaliteitsvolle
nachtopvang op site RSL Op Post gerealiseerd met 8 extra opvangplaatsen (totaal van 21).

Doelstelling 7: Faciliteren van gepaste tewerkstelling voor iedereen.
De coronacrisis treft een handels-, horeca- en ondernemersstad als Roeselare heel erg hard. Startende
ondernemers zijn extra kwetsbaar. De Vlaamse overheid nam maatregelen om ondernemers en zelfstandigen
te ondersteunen en te voorkomen dat ze in zware financiële problemen komen. De corona hinder- en
compensatiepremie zijn daar voorbeelden van.
49.

De Stad koos resoluut voor een strategie van informeren, dienstverlening en creëren van de context
voor een succesvolle economie. Op vlak van financiële ondersteuning werd de focus gelegd op het
opheffen of het uitstellen van lokale belastingen voor reclamedrukwerk, taxi’s, terrasbelastingen en
specifieke retributies. Alle maatregelen zijn terug te vinden in het relanceplan ‘Oltegoare#VANSRL’.

Voor de corona-uitbraak was 76,2% van de Roeselaarse beroepsactieve bevolking aan het werk en telde de
stad een kleine 1800 niet werkende werkzoekenden De coronacrisis duwt het aantal werkzoekenden de
hoogte in. In Roeselare is er een stijging van 13,8% van het aantal werkzoekenden tijdens de maanden maart
en april en zijn er een kleine 2000 mensen werkzoekend. We weten dat het merendeel van de werkzoekenden
(voor de coronacrisis was dat 88%) tot een specifieke groep behoort: jongvolwassenen, 55-plussers, langdurig
werkzoekenden, laaggeschoolden, mensen met een migratiegeschiedenis of met een arbeidshandicap
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Doelstelling 8: Inzetten op een menswaardig inkomen en het aanpakken van
onderbescherming.
De economische gevolgen van de coronacrisis zijn enorm. Veel gezinnen zijn een inkomen verloren, dienen
zich een nieuwe levenstandaard aan te meten, bouwen schulden op en dreigen jarenlang in een situatie van
armoede terecht te komen. Gezinnen die al een zeer laag inkomen hadden, dreigen volledig kopje onder te
gaan. 2 op de 10 inwoners had in 2019 een inkomen onder de kritische grens. Onderzoekers spreken nu
al van een mogelijke verdubbeling als gevolg van de coronacrisis. Naast de beschermingsmaatregelen die
de bovenlokale overheid neemt (zoals water- en energievergoeding bij tijdelijke werkloosheid, betalingsuitstel
van kredieten enz.), nemen we als lokaal bestuur onze verantwoordelijkheid om mensen zoveel als mogelijk
te beschermen. Een menswaardig inkomen voor elke Roeselaarse burger en het aanpakken van
onderbescherming (maximale uitputting van rechten en sociale voordelen) staan hoog op de agenda.
56.

Het Welzijnshuis is meer dan ooit het aanspreekpunt voor burgers die ondersteuning nodig hebben
bij het invullen van formulieren, het aanvragen van attesten en premies of die het moeilijk hebben om
facturen te betalen. Het Welzijnshuis begeleidt inwoners die moeilijkheden ervaren op verschillende
levensdomeinen: op vlak van huisvesting, tewerkstelling, inkomen etc. Er wordt steeds gezocht naar de
meest passende dienst- en hulpverlening zodat een menswaardig leven gewaarborgd kan worden.

- (Kinder)armoedebeleidsplan -
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57.

De inzet van hulpverleners bij het Welzijnshuis wordt versterkt op korte termijn. Op langere termijn
wordt extra capaciteit voorzien volgens de gedefinieerde noden.

58.

Het Welzijnshuis zet in op maximale rechtenverkenning en rechtentoekenning, onder meer door
het outreachend werken te versterken, door de realisatie van het samenwerkingsverband Geïntegreerd
Breed Onthaal (CAW, OCMW, sociale diensten mutualiteiten) en het gebruik van goede instrumenten (de
Stad is o.a. partner in een Vlaams project rond optimalisatie van de Rechtenverkenner en automatische
rechtentoekenning).

59.

Lokaal brengen we met alle woon- en welzijnspartners de problematiek van huurachterstal in kaart en
onderzoeken we of naar aanleiding van de coronacrisis extra steunmaatregelen voor huurders.

60.

We gaan overmatige schuldenopstapeling tegen. Het Welzijnshuis is een erkende dienst voor
schuldbemiddeling die budgetbegeleiding en –beheer of eenmalige schuldbemiddeling voorziet.
Daarnaast wordt ingezet op schuldpreventie door het aanbieden van laagdrempelige vormingen over
bijvoorbeeld geldbeheer. Er wordt nagegaan hoe gebruik gemaakt kan worden van de bestaande online
tool MELISA die handvatten aanreikt om een menswaardig leven in schuldafbouw te realiseren.

61.

De Stad werkt met een systeem van aanvullende steun dat toegekend kan worden bovenop het
bestaande inkomen voor gezinnen die het financieel erg zwaar hebben. De situatie van het gezin wordt
in kaart gebracht en berekend op basis van het instrument REMI (referentiebudgetten menswaardig
inkomen).

62.

We voeren een humaan en ethisch invorderingsbeleid voor wie openstaande schulden heeft bij de Stad.

63.

De bestaande voedselverdeelpunten schakelen een versnelling hoger en worden omgevormd tot een
hedendaagse sociale kruidenier in RSL Op Post waar kwaliteitsvolle en gezonde voeding aangeboden
wordt volgens het winkelconcept.

64.

We gaan na of sociale dierenhulp (voedsel, verzorging en spullen voor het huisdier aan sociaal tarief)
geïntegreerd kan worden in de werking van het intergemeentelijke dierenasiel.

65.

We zetten in op initiatieven die indirect bijdragen aan de koopkracht van gezinnen, zoals repaircafés, een
babytheek en andere deelinitiatieven.
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