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BEGROTINGSPOS 7 : TOESPRAAK DEUR DR. IVAN MEYER, MI NISTER 
VAN MAATSKAPLIKE ONTWIKKELING IN DIE WES-KAAP, GEDU RENDE 
DIE BEGROTINGSPOSDEBAT IN DIE WES-KAAPSE WETGEWER O P 23 
MAART 2010 OM 19:00 
 
Agbare Speaker en Adjunkspeaker 
Kabinetskollegas en Agbare Lede van die Huis 
Leiers van Plaaslike Regering 
Godsdienstige en Gemeenskapsleiers 
Verteenwoordigers van Hoëronderwysinstellings  
Verteenwoordigers van die OSW- (organisasies sonder  
winsoogmerk)/GGO- (gemeenskapsgebaseerde organisasi es)/NRO-
sektor 
Kollegas en vriende 
Burgers van die Wes-Kaap  
 
1. INLEIDING 
 
Minder as 10 maande gelede het ek voor u gestaan en op daardie dag het ek 
my daartoe verbind om my altyd te laat lei deur die Grondwet van die land – 
wat baie duidelik aandui wat van ’n dienaar van die mense verlang word.  
 
Dit is vir my besonder aangenaam om te kan aankondig dat - volgens 
tesourievoorskrif - die Departement pas ’n 5-jaar- Strategiese Plan voltooi het. 
In hierdie plan word duidelik gemeld dat “die strategiese stukrag vir die 
Departement van Maatskaplike Ontwikkeling vir die v olgende vyf jaar 
ondersteun sal word deur die visie van ’n oop samel ewing vir almal waar 
elkeen toegang sal hê tot ’n groter verskeidenheid van geleenthede”.  
Sodoende sal ons leiding kan gee met die verskaffing van toepaslike 
ontwikkelingsgerigte maatskaplike welsynsdienste wat kan bydra tot die 
vermindering van armoede en die bou van maatskaplike kohesie  -  waardeur 
bygedra sal kan word tot die verwesenliking van die Provinsie se visie van ’n 
oop samelewing vir almal.  
 
’n Oopgeleentheidsamelewing vir almal is een waar elke persoon die 
geleentheid en die middele gebied word om hul eie omstandighede te 
verbeter – hoe hul omstandighede ook al daar mag uitsien. Miskien is dit 
gepas om hier aan te haal wat die Premier van die Wes-Kaap, Helen Zille, in 
dié verband tydens die Premiersrede gesê het: “Suid-Afrika is nog nie ’n 
oopgeleentheidsamelewing vir almal nie.  Ons is nog  nie ’n 
oopgeleentheidsamelewing vir almal nie, omdat te ve el mense 
vasgevang bly in ’n armoedesiklus, min realistiese vooruitsigte het, en 
op staatstoelaes staatmaak om te oorleef.” 
 
Meneer die Speaker, die strategiese doelstellings en haalbare uitsette van 
hierdie Departement wat ek vandag sal uitstippel, sal sonder twyfel bydra tot 
die bou van ’n oopgeleentheidsamelewing vir almal in die Wes-Kaap.  
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Ondanks die konteks van begrotingsdruk en ’n stadiger as verwagte herstel 
van die ekonomiese resessie, weerspieël die begroting van hierdie 
Departement ’n onwrikbare verbintenis tot die benarde toestand van die 
armes, die weerloses en diegene wat spesiale sorg nodig het.  
In hierdie besonder spesiale jaar vir ons land, waar ons die FIFA 2010 
Wêreldbekersokkertoernooi aanbied, is ons enersyds opgewonde oor die 
geleenthede wat dit bied, maar ook deeglik bewus van die risiko’s wat daarby 
betrokke is. Veldtogte rondom Kinderbeskerming en -sorg, verantwoordelike 
gebruik van middels, handeldrywe met mense asook seksuele uitbuiting van 
kinders, jongmense en vroue, sal uitgebrei en verskerp word.  
 
Agbare Speaker, vir die jaar 2010/11 sal hierdie Departement fokus op drie 
sleutel strategiese doelwitte, naamlik: 
 

• om ’n sorgsame samelewing tot stand te bring deur 
ontwikkelingsgerigte maatskaplike welsynsdienste; 

• om geleenthede te skep deur gemeenskapsontwikkeling sdienste; 
• om regeringspraktyk te verbeter en ons dienslewerin gsmasjinerie 

te moderniseer. 
 
Vir hierdie doel sal ek die programme en projekte uitvoeriger uiteensit in die 
res van my toespraak. 
 
2. DIE BEGROTING VAN DIE DEPARTEMENT (’N OORSIG) 
 
Meneer die Speaker en Agbare Lede, vergun my die geleentheid om allereers 
vir u ’n kort oorsig oor die Begroting te gee.  
 
Vir die jaar 2010/11 het die Departement ’n totale begroting van R1 219 
miljard ontvang - wat 3,67% van die totale Provinsiale Begroting 
verteenwoordig. Hierdie toewysing weerspieël ’n toename van 3,23% 
(R38,469m) op die aansuiweringsbegroting van 2009/10. Die toewysing is 
R49,162 miljoen minder as die aanduidende toegewese begroting van 
2010/11 - wat die resultaat is van fondse wat deur die Provinsiale Tesourie 
oorgehou word.  
 
Om dit op so ’n manier te bestuur dat dienslewering nie in gevaar gestel word 
nie, het die Departement die volgende gedoen: 
 

• Hy het homself herorganiseer  wat betref die manier waarop hy sy 
besigheid bedryf.   

• Hy het areas van doeltreffendheidswins geïdentifiseer wat ingesluit 
het advertering, konsultante, werksessies, spyseniering en reis- en 
verblyftoelaes (“wegsny van die vet”). 

• Hy het die manier waarop oorplasings na NRO’s gedoe n word, 
geprioritiseer en gemoderniseer. 

 
3. VORDERING MET HAALBARE UITSETTE IN VORIGE 

BEGROTINGSTOESPRAAK 
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Agbare Speaker en Lede, u sal onthou dat ek gedurende my vorige 
begrotingstoespraak gemeld het dat gesinne in hierdie provinsie bedreig word 
en dat ek, om hiervan werk te maak, 3 sleutelprojekte aangekondig het: 
 

• ’n Noodspitsberaad oor Kinders 
 
Die Kinderspitsberaad is op 15 en 16 Oktober 2009 gehou en is bygewoon 
deur 250 kongresgangers. Daar was 22 kinders onder die kongresgangers. 
Die teenwoordigheid en helder stemme van die kinders het die aanwesiges 
gedwing om behoorlik te luister na en aandag te skenk aan die kinders wat 
sulke waardevolle insette uit ’n kinderperspektief gelewer het. Die besluite by 
hierdie spitsberaad geneem sal opgevolg word in die beplanning vir die nuwe 
finansiële jaar. Dit is vir my ook besonder aangenaam om van die kinders wat 
daardie spitsberaad bygewoon het, vanaand hier te verwelkom.  
 

• Ontplooiing van Gesins-ekspo’s in die Distrikte 
 
Gesins-ekspo’s sal in 2010/11 in vier Distrikskantoorklusters, te wete 
Vredendal, Oudtshoorn, Worcester en Kaapstad, ontplooi word. Terwyl ons 
praat, Agbare Speaker, is distriksgebaseerde beplanningspanne en  
-vergaderings reeds aan die werk met die beplanning en implementering van 
hierdie distriksgebaseerde expo’s.  
 

• Navorsing oor Kindermishandeling en Moord 
 
Ek het opdrag gegee dat ’n navorsingsondersoek oor kindermishandeling en  
-moord onderneem word. ’n Literatuuroorsig word saamgestel met die tema 
'Risikofaktore vir Geweldsmisdaad teen Kinders in d ie Wes-Kaap'.  Die 
finale konsep daarvan sal teen die einde van Maart 2010 beskikbaar wees. 
 
Ek het ook die implementering van programme wat spesifiek geleenthede vir 
die jeug sal skep, aangekondig en wil graag die kollig op twee van hulle laat 
val: 
 

• Skepping van Geleenthede vir Jongmense in VKO’s (VKO: 
Vroeëkinderontwikkeling) 

 
200 VKO-assistente is gewerf en basiese opleiding oor VKO-dienste is 
voltooi. Hulle is ontplooi by distrikskantore en VKO-NRO’s en het begin met 
hulpverlening met die registrasie van VKO-fasiliteite, asook die monitering van 
nakoming en mentorskap by VKO-fasiliteite. 200 VKO-assistente het 
voortgegaan met hulpverlening met die registrasie en die monitering van 
nakoming en mentorskap by VKO-fasiliteite en verwante aktiwiteite.  
 

• Provinsiale Vrywilligerprogram: Die Jeug 
 
Twee (2) personeellede is opgelei in die bestuur van vrywilligers by elkeen 
van die 16 distrikskantore. In Desember 2009 het distrikskantore 900 
jeugvrywilligers gewerf en hul dienste in die skoolvakansieprogram benut. 
Hulle is deur die hele Desember-Januarie-skoolvakansie in verskillende 
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gemeenskappe operasioneel aangewend. Hierdie vrywilligers sal gedurende 
die 2010-Junie-skoolvakansie benut word. 
 

• Middelmisbruikbehandelingsentrum 
 

Ek het ons Departement se planne vir die bekamping van middelmisbruik 
aangebied onder die opskrif: “Middelmisbruik verdien almal se aandag”.  In 
die gees van doeltreffendheid en effektiwiteit is ons aanvanklike planne vir die 
bou van ’n nuwe middelmisbruiksentrum aan die Weskus deur die Kabinet 
hersien. In plaas daarvan het ons die opsie uitgeoefen om meer bedspasie by 
bestaande diensverskaffers in hierdie gebiede te bekom.  
 
Tweedens is dit vir my aangenaam om aan te kondig dat ons bestaande leë 
staatsgeboue sal benut om ’n behandelingsentrum vir jongmense by die 
huidige Rosendal-fasiliteit by Faure tot stand te bring. Die nuwe 
behandelingsentrum vir jongmense sal gedurende Junie 2010 amptelik deur 
die Premier geopen word. 
 

• Beurse vir Maatskaplike Werk 
 

In die bestuur van die vaardigheidskaarste op die terrein van maatskaplike 
werk het ons ’n reeks inisiatiewe vir die behoud van vaardighede onderneem. 
Dit is vir my aangenaam om aan te kondig dat ons as departement pas 76 
nuwe maatskaplikewerkgegradueerdes verwelkom het as deel van ’n groep 
beurshouers wat hul studie voltooi het.  Ek is verheug om 15 van hulle 
vanaand hier op die galery te verwelkom. Hierdie beursprogram het die 
regering nagenoeg R16,7 miljoen gekos.  
 

• Maatskaplikewerkprogram van Uitmuntendheid 
 
In ooreenstemming met ons visie van ’n bekwame en uitmuntende werkmag 
het ons gedurende Oktober 2009 ’n Uitmuntendheidsprogram van stapel 
gestuur. Tans ondergaan ons nuut aangestelde maatskaplike werkers ’n 
uitgebreide induksieprogram te Kromme Rhee - as deel van hierdie nuwe 
Uitmuntendheidsprogram.  
 
Agbare Speaker en Lede, laat my nou toe om te fokus op die Programme en 
Prioriteite vir 2010/11. 
 
4.    SLEUTELPRIORITEITE EN PROGRAMME VIR DIE JAAR  
       2010/11 
 
My visie is dat die Departement in ’n veel groter mate ingestel moet word op 
die diensleweringsbehoeftes van gemeenskappe – deur te fokus op kwessies 
soos doeltreffendheid en effektiwiteit, toeganklikheid, kliëntesorg en  
-tevredenheid, asook skeppende interregeringsvennootskappe. 
 
4.1 DIE TOTSTANDBRENGING VAN  ’N SORGSAME SAMELEWIN G 

DEUR TOEPASLIKE MAATSKAPLIKE WELSYNSDIENSTE 
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Tot onlangs was openbare maatreëls en dienste wat gerig was op kinders en 
gesinne geneig om sowel uiteenlopend as eng gefokus te wees. Die nuwe 
Kinderwet wat met ingang van 1 April vanjaar in werking tree, sal ’n 
verandering in hierdie situasie teweegbring, aangesien dit stellig die 
omvattendste stuk wetgewing is wat ontwerp is om kinders te beskerm en hul 
regte en verantwoordelikhede te bevorder.  
 
Die Departement sal deur hierdie nuwe wetgewing voor groot uitdagings te 
staan kom, maar ek is dankbaar om te kan sê dat hy alreeds sy besigheid 
bedryf in die gees van die Wet. Die paradigmaskuif het derhalwe alreeds 
plaasgevind. Dit moet nou ondersteun word deur instrumente, tegnologie en 
mensehulpbronkapasiteit.  
 
Die skepping van ’n sorgsame en onderskragende omgewing waarin kinders 
en gesinne kan floreer, staan sentraal in hierdie Departement se fokus. ’n 
Aansienlike deel van hierdie begroting is geprioritiseer om dit te bereik. Dit 
sluit onder andere in programme wat verband hou met: 
 

• Kindersorg- en -beskermingsdienste (met inbegrip va n 
Vroeëkinderontwikkeling)  

• Versorgings- en Ondersteuningsdienste aan Gesinne 
• Slagofferbemagtiging, Middelmisbruik (voorkoming en  

rehabilitasie) 
• Versorgings- en Ondersteuningsdienste vir Ouer Pers one   

• Misdaadvoorkoming en Ondersteuning  
• Dienste vir Persone met Gestremdhede.  

 
4.1.1    Kindersorg- en -beskermingsprogram 
 

Vir hierdie programme het ons R345 miljoen vir hier die finansiële jaar 
begroot.  
 
Dit sal gebruik word om programme te implementeer wat fokus op:  
 
1. Voorkoming en vroeë ingryping by kinders en gesinne ten einde te 

verseker dat hulle bewus is van hul regte en verantwoordelikhede en 
dienste wat beskikbaar is om hulle te versterk en te ondersteun. 

2. Vroeë-ingrypingsprogramme met ’n spesifieke fokus op kinders van 12 
tot 18 jaar.  

3. Wetgewende mandaat – versekering dat maatskaplikewerk-
vakkundiges opgelei word ten opsigte van die Kinderwet en dit 
verstaan met die oog op die toepassing daarvan. 

4. Herenigingsprogramme om te verseker dat, waar kinders van hul 
gesinne verwyder was, hulle teruggeplaas word in lewenslange 
verhoudings, hetsy met hul gesinne of met die oorspronklike 
gemeenskappe. 

 
(a) Kindersorg en -beskerming tydens die FIFA 2010 

Wêreldbekerbyeenkomste: 
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Die Departement het in samewerking met 
kinderbeskermingsorganisasies en die Stad Kaapstad ’n 
samewerkende Kinderbeskermingsplan opgetrek. Hierdie plan sluit 
onder andere die volgende in:  
 

- ’n Omvattende skoleprogram sal vir die duur van die 
skoolvakansie in werking gestel word ten einde ’n behoorlike 
veiligheidsnet vir kinders in gemeenskappe te voorsien. 

- Daar word seker gemaak dat daar veilige plekke vir kinders by 
die stadion, by een bewonderaarspark en by vyf openbare 
toeskouersareas is. 

- Daar word verseker dat 400 maatskaplike werkers tydens die 
toernooi op bystand sal wees. 

 
(b) Vroeëkinderontwikkelingsprogram (VKO-program) 
 
As ’n Vroeëkinderontwikkelingsprogram is VKO een van die belangrike 
hoekstene van ons Armoedeverminderingstrategie. 
 
Gedurende die afgelope finansiële jaar is ten minste 2 020 VKO-
praktisyns geïdentifiseer vir geakkrediteerde opleiding wat deur die 
Departement van Onderwys verskaf is in ’n poging om beter 
dienslewering te verseker.  Vir 2010/11 sal die fokus wees om vroeë 
uitkomste op die gebied van voeding, vroeë sielkundige ontwikkeling, 
ouerskap, vroeë stimulering en kindersorg te verbeter.  
 
’n Oudit op die gehalte van dienslewering by VKO-sentrums is pas 
voltooi en sal dien as ’n riglyn om leemtes op die gebied van 
dienslewering te identifiseer en aandag daaraan te skenk. ’n Totale 
begroting van R179 miljoen is vir hierdie program geoormerk. 
 

4.1.2   Versorging en Ondersteuning aan Gesinne 
 
Die verskaffing van versorging en ondersteuning aan gesinne is ’n 
gebiedende noodsaaklikheid omdat ons samelewing nie regverdig en nie 
saamhorig kan wees nie tensy ons gehaltesorg- en -ondersteuningsdienste 
kan lewer aan daardie gesinne in ons gemeenskappe wat die grootste 
uitdagings in die gesig staar.  Vir dié doel gaan die Departement voort om 
ontwikkelingsmaatskaplike dienste te lewer wat maatskaplike kohesie 
bevorder en lewensveerkragtigheid vir gesinne bou. Daarvoor is ’n bedrag van 
altesaam R33 miljoen geprioritiseer. Dit sal aangewend word om dienste in 
werking te stel en te verkry wat betrekking het op die volgende: 
 
- Geïntegreerde Programme vir Gesinsbehoud wat gerig sal wees op 

gesinne wat die ernstigste bedreig word, en wat soortgelyk is aan dié wat 
tans in Belhar en aan die Weskus aan die gang is.   

 
- As deel van ’n strategie om met mans en seuns te werk, het ons ook belê 

in die ontwikkeling van ’n omvattende gemeenskapsgebaseerde 
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mentorskapsprogram vir seuns en jong vaders ten einde te verseker dat 
hulle verantwoordelikheid aanvaar vir hul kinders en gesinne. 

  
- Die Departement sal voortgaan om te belê in die voorsiening van maklik 

toeganklike en hoëgehalte-opleiding vir ouers soos die OUERTROTS-
opleidingsprogram wat daarna streef om te bou aan die vaardighede en 
kennisbasis van ouers. Deur middel van ouerondersteuningsgroepleiers 
word ouers agente vir verandering in hul gemeenskappe. 

 
4.1.3   Slagofferbemagtigingsprogram (SBP) 
 
Die uitstekende vennootskap ten opsigte van Slagofferbemagtiging tussen die 
Verenigde Nasies se Kantoor insake Dwelmmiddels en Misdaad (UNODC) en 
die Departement van Maatskaplike Ontwikkeling het beleidbewustheid 
grootliks verbeter, die publiek se kennis oor die regte van slagoffers verbreed, 
en slagoffers beskerm deur middel van die totstandbrenging van eenstop-
sentrums. 
 
Die bou van die vermoë van burgerlikesamelewingsorganisasies (BSO’s) in 
die lewering van dienste aan slagoffers van misdaad word op verskillende 
maniere geïmplementeer, met inbegrip van ’n toekenningskema vir sowel 
gevestigde as opkomende BSO’s. In die Wes-Kaap alleen het die eerste 
ronde van toekennings tot gevolg gehad dat uit die volle R 25,2 miljoen wat 
nasionaal versprei is, R4,77 miljoen onder 12 organisasies in die provinsie 
verdeel is. Ek sal binnekort saam met die UNODC aankondig watter 
toekennings aan NRO’s in landelike gebiede gemaak word vir 
slagofferbemagtigingsprogramme. 

 
4.1.4   Gestremdheidsprogramme 
 
Minimumstandaarde vir Residensiële Fasiliteite vir Persone met 
Gestremdhede is gefinaliseer en deur die MINMEC goedgekeur. Met die 
minimumstandaarde word daarna gestreef om te beskryf wat bedoel word met 
aanvaarbare en toereikende gehalte van sorg wat gebied word aan mense 
met gestremdhede in residensiële fasiliteite ten einde sodoende hul regte te 
bevorder en te beskerm.  Gedurende die jaar vorentoe sal die program 
fasiliteite in staat stel om te voldoen aan die minimumstandaarde.  
 
Tans befonds die Departement 47 beskermende werkwinkels wat voorsiening 
maak vir 2 680 persone, asook 33 residensiële fasiliteite wat vir altesaam 
1388 inwoners voorsiening maak. 
 
4.1.5   Program vir Ouer Persone 
 
Die Regulasies insake Ouer Persone is gefinaliseer wat betref alle hoofstukke 
van die Wet op Ouer Persone, Wet 13 van 2006, en wag op uitvaardiging. 
Ingevolge die Wet is die Departement van Maatskaplike Ontwikkeling 
daarvoor verantwoordelik om ’n provinsiale koördinerende meganisme tot 
stand te bring ten einde ingevolge die regulasies die integrering, koördinering 
en eenvormige lewering van dienste aan ouer persone te verseker. 
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Op die vlak van statutêre dienste sal die Departement vir vanjaar 126 
residensiële fasiliteite vir altesaam 10 441 ouer persone befonds.  Die klem 
sal val op gemeenskapsgebaseerde sorg om te verseker dat ouer persone vir 
so lank as moontlik binne die gemeenskap bly en vir daardie doel  is 
dienssentrums vir ouer persone as ’n prioriteitsaangeleentheid geïdentifiseer. 
R20 miljoen sal 233 dienssentrums wat dienste aan 15 637 ouer persone 
lewer, ondersteun.  
 
4.1.6   Middelmisbruikprogram 

 
Middelmisbruik bly steeds ’n groot probleem vir hierdie Provinsie, waar die 
Wes-Kaap die hoogste vlakke van middelmisbruik in die land het. Om te 
voldoen aan die behoeftes wat meegebring word deur ons Departement se 
verantwoordelikhede en bydraes tot die stryd teen middelmisbruik, is R59 
miljoen in hierdie finansiële jaar hiervoor begroot.  
 
Gedurende die jaar vorentoe sal die program gerig wees op die verbetering 
van die posisionering van middeldienste vir individue, gesinne en 
gemeenskappe en die behoefte aan daardie dienste, en die verbetering van 
algehele uitkomste van behandeling en ingryping in ooreenstemming met 
middelmisbruikwetgewing en die Provinsiale Middelmisbruikstrategie wat 
binnekort aangekondig word. 
 
Daar is tans twee behandelingsentrums in die Provinsie wat deur die staat 
bedryf word. Die Kensington- en De Novo-sentrums bied 140 vrye bedruimtes 
op enige bepaalde tydstip. Vry bedruimtes word ook by die volgende 
staatsondersteunde sentrums voorsien, naamlik Heskith King, Toevlug en 
Ramot. 
 
’n Nuwe fasiliteit wat deur die staat bedryf word, en wat gratis behandeling 
voorsien aan jongmense onder die ouderdom van 18, word in Junie 2010 in 
die Eersterivier-area geopen.  
 
4.1.7   Maatskaplike Misdaadvoorkoming en Ondersteu ning 
 
Primêr fokus hierdie program op statutêre dienste soos deur die Wet op 
Kindergeregtigheid en die Wet op Proefdienste gereguleer. Die Wet op 
Kindergeregtigheid sal op 1 April 2010 in werking tree en sal derhalwe bydra 
tot die vermindering van die getal kinders en volwassenes in die kriminele 
regstelsel en daardeur die positiewe ontwikkeling van kinders en gesinne 
verbeter en daartoe bydra. Die sekondêre fokus van hierdie program is op 
maatskaplike misdaadvoorkomingsprogramme. Om die toepassing van die 
Wet te vergemaklik, sal die getal proefbeamptes vergroot word en sal 
gespesialiseerde opleiding vir proefbeamptes beskikbaar gestel word. 
 
Die Departement voorsien tans verblyf aan sowat 585 verhoorafwagtende 
jongmense by sy fasiliteite vir veilige versorging en spits hom daarop toe om 
die getal verhoorafwagtende jongmense in die gevangenis af te bring na 
minder as 50 op enige tydstip. 
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4.2  SKEPPING VAN  GELEENTHEDE DEUR 
GEMEENSKAPSONTWIKKELINGSDIENSTE 

 
Hierdie dienste sluit programme soos Jeugontwikkeling, Volhoubare 
Lewensonderhoud, Institusionele Vermoëbou en Ondersteuning, Navorsing 
en Demografie, Bevolkingsvermoë-ontwikkeling en Belangebevordering in. 
 
4.2.1 Jeugontwikkeling 

 
In 2010/11 is jeugontwikkelingsdienste ter waarde van R8,3 miljoen 
geïnkorporeer in die ander 7 programme van die Departement, met ’n reeks 
geïntegreerde gehaltejeugontwikkelingsdienste gerig op jongmense wat in 
gevaar verkeer. 
 
’n Geïntegreerde jeugontwikkelingstrategie sal vir die Provinsie ontwikkel 
word en deur die Kantoor van die Premier gekoördineer word. Die 
verskillende programme vir die jeug binne die onderskeie entiteite sal in 
ooreenstemming gebring word met die provinsiale jeugontwikkelingstrategie. 
 
Die Wolwekloof-jeugontwikkelingsentrum sal vir gemarginaliseerde 
jongmense in die provinsie ’n residensiële program aanbied waardeur hulle 
opleiding in spesifieke leerbare vaardighede en holistiese 
ontwikkelingsprogramme ontvang.  
 
4.2.2 Volhoubare Lewensonderhoud 
 
Hierdie program is een van die sleutelintervensies in die 
Armoedeverminderingstrategie.  R29 miljoen sal bestee word aan hierdie 
program, met inbegrip van Gemeenskapsvoeding- en -ontwikkelingsentrums, 
die Stryd teen Armoede-program asook Kinderarmoedeprogram (die Bana 
Pele-projek).  
 

(a) Gemeenskapsvoeding- en -ontwikkelingsentrums (G VOS’e) 
 

Die doel is om ontwikkelingsprogramme en gereelde voedsame 
maaltye te voorsien aan alle individue en huishoudings wat weens 
armoede deur honger geraak word, asook om hierdie begunstigdes te 
koppel aan ’n wye reeks ontwikkelingsinisiatiewe. Deur die 
Volhoubarelewensonderhoudprogram verskaf die Departement 
befondsing en ondersteuning aan 302 GVOS’e oor die provinsie heen.  
  
Gedurende hierdie finansiële jaar sal alle GVOS-begunstigdes ook op 
die Nasionale Geïntegreerde Maatskaplike Inligtingstelsel (NGMIS) 
geprofileer word. 

  
(b) Die Stryd teen Armoede 

 
Die stryd teen Armoede, ’n Presidensiële program, is in die Wes-Kaap 
in twee distriksmunisipaliteite, in werking gestel, te wete Eden en 
Kaapse Wynland.  Agtien (18) arm wyke is geïdentifiseer in 
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Witzenberg, George, Bietou, Kannaland en Knysna vir die eerste jaar 
(2009/2010) se ontplooiing. Die profilering van huishoudings is in alle 
wyke afgehandel. Altesaam 16 948 huishoudings is geprofileer, 
waarvan 15 000 tot dusver op die Nasionale Geïntegreerde 
Maatskaplike Inligtingstelsel (NGMIS) vasgelê is. Vir 2110/11 sal die 
fokus wees op die lewering van omvattende dienste aan hierdie 
huishoudings in ’n poging om armoede te verminder. 

 
(c) Kinderarmoede (Bana Pele-projek) 

 
Bana Pele  is daarop gerig om arm en weerlose kinders tussen die 
ouderdomme 0 en 9 jaar en hul ouers of versorgers by te staan om 
toegang te verkry tot ’n basiese pakket van noodsaaklike dienste en 
om hul gesinne se lewensonderhoud te verbeter.  Die Wes-Kaapse 
Bana Pele -program is begin in die Kaapse Wynland- en die Sentraal-
Karoo-distriksmunisipaliteite. Die totale getal huishoudings wat in die 
twee distriksmunisipaliteite geprofileer is, is 24 704.   

 
4.3 MODERNISERING EN VERBETERING VAN REGERING 
 
Ter bereiking van alles wat hierbo genoem is, Agbare Speaker, is dit belangrik 
dat die Departement belê in modernisering en aanwending van die beste 
regeerpraktyke en tegnologie tot ons beskikking. In die gees van my oproep 
van “Geskik vir die Doel” sal die organisasieherontwerp van die Departement 
in hierdie saak sentraal staan. Sleutelingrepe wat hierdie modernisering sal 
dryf, is die volgende.  
 
4.3.1  Maatskaplikewaarde-impakassesserings  
 
Gedurende die huidige finansiële jaar het die Departement besluit om 
maatskaplikewaarde-impakassesserings van dienssentrums en klubs vir ouer 
persone, programme vir die jeug en organisasies/instellings wat befondsing 
van R1 miljoen en meer per jaar ontvang.  
 
Die voorlopige bevinding dui daarop dat organisasies wat R1 miljoen en meer 
ontvang, doeltreffend is en hul doelstellings ingevolge die GDLM 
(Geïntegreerde Diensleweringsmodel) bereik. Die dienssentrums en klubs vir 
ouer persone blyk ’n wenresep te wees om bejaardes in die gemeenskap te 
hou in plaas daarvan dat hulle verplaas word na ouetehuise. Hierdie 
dienssentrums is goedkoper as om ouetehuise in stand te hou, is heel aktief 
en bied ’n verskeidenheid dienste soos gesondheidsorg, tuisversorging en 
voeding in stedelike en landelike gebiede. 
  
Daar is ook gevind dat sommige organisasies probleme met vermoë en ’n 
gebrek aan bestuursvaardighede ervaar. 
 
 
Die Departement het weer in hierdie begroting geld geprioritiseer om hierdie 
uiters belangrike maatskaplikewaarde-impakassesserings voort te sit.  
 
4.3.2   Organisasiewye Monitering 
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Gedurende 2009/10 is altesaam 820 befondste organisasies gemoniteer. In 
die jaar vorentoe sal ons moniteringsintervensies versterk om verhoogde 
vlakke van rekenpligtigheid en voldoening aan vereiste standaarde van 
korporatiewe beheer te verseker deur die volgende:  
 

• Uitbreiding van die reikwydte van sy moniteringsintervensies om alle 
befondste organisasies in te sluit, waardeur verseker sal word dat alle 
organisasies wat finansiële bystand ontvang, voldoen aan kontraktuele 
verpligtinge. 

 
• Die organisasiewye M&E-stelsel sal verskans word om op meer 

effektiewe wyse die werkverrigting van bestuurders, die implementering 
van programme en die werkverrigting van alle befondste organisasies  
te moniteer teen gestelde uitsette en uitkomste, en sodat kwartaalliks 
daaroor verslag gedoen word. 

 
4.3.3   Maatskaplike Hulpwerkers (MHW’s) 

 
Die hoë werklas wat op die maatskaplikediensvakkundiges rus, het dit 
noodsaaklik gemaak om ’n nuwe kategorie ontwikkelingswerker - die 
Maatskaplike Hulpwerker – in te stel. Die aanstelling van MHW’s sal die 
administratiewe las verlig wat tans op die maatskaplikediensvakkundiges rus.  
 
Altesaam 58 jongmense was deel van die opleidingsgroep, van wie 55 
gegradueer het. Hulle is permanent in diens geneem deur die Departement 
van Maatskaplike Ontwikkeling. Dit verskaf my genoeë om te sien dat 
sommige van hierdie leerders op die galery sit. 
 
4.3.4 Behoud van Skaars Vaardighede 
 
Die implementering van die BSB het gedurende November 2009 op nasionale 
vlak plaasgevind, en meer as 900 werknemers van die Departement val binne 
die grense van die ooreenkoms. Hierdie salarisstruktuurverbetering sal die 
Departement  in 2010/11 ’n bedrag van R24 miljoen kos, terwyl die Tesourie 
slegs vir R13, 6 miljoen voorsiening gemaak het.  
 
4.3.5 Implementering van die nuwe Organisasiestrukt uur 
 
Die implementering van modernisering sal die begin aankondig van 
verbeterde maatskaplike-ontwikkelingsdienste op grondvlak – die lewering 
van dienste waar dit die nodigste is. Die moderniseringsproses sal die 
kombinering meebring van die bestaande 16 distrikskantore tot 6 streke en 
die opening van 45 plaaslike kantore in die provinsie. 
 
Gedurende die jaar vorentoe sal die streekkantoormodel aan die Weskus 
(Vredenburg) en in die Metro-Noord (Goodwood-area) ingestel word. 
Plaaslike kantore sal tot stand gebring word in al die plaaslike munisipaliteite 
van die Weskus. In die Metro-Noord sal prioriteit verleen word aan die 
totstandbrenging van plaaslike kantore in areas soos Atlantis, Elsiesrivier, 
Delft en die groter Du Noon-area. 
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Spesifieke diensleweringsverbeteringsplanne is ook ontwikkel en 
geprioritiseer vir die huidige Khayelitsha- en Vredendal-kantore. 
 
Wat frontliniepersoneel betref, stel ons in die vooruitsig dat die getal 
diensleweringspraktisyns oor die volgende 3 jaar sal toeneem van 692 tot 
1538 (’n toename van 57 %). Vir hierdie eerste jaar van implementering het 
ons R50 miljoen begroot. 
 
5. SLOTSOM 
 
Ek gaan van die verstandhouding uit dat die Regering (insluitend hierdie 
Departement) moet verseker dat ’n openbare ruimte ontwikkel word waar die 
individualiteit van OSW’s (organisasies sonder winsoogmerk) erken en 
gerespekteer word - as afsonderlik funksionerende instellings van burgerlike 
samelewing, wat tot stand gebring is met ’n mandaat om ’n openbare 
oogmerk te ondersteun.  
 
Ons verbintenis tot strategiese vennootskap met NRO’s, GGO’s 
(gemeenskapsgebaseerde organisasies), GeGO’s (geloofsgebaseerde 
organisasies), ander regeringsfere, die private sektor en andere in 
ooreenstemming met ons diensleweringsmandaat moet beklemtoon en 
bevestig word.   
 
Hoe ons optimaal hierdie vennootskappe opstel, in stand hou en daarvan 
rekenskap gee, sal uiteindelik bepaal hoe die lewens van die weerloses en die 
armes vir wie ons wil bedien, verander kan word.  
 
Ek glo dat dit slegs deur werklike vennootskap is dat ons Publieke Waarde 
kan skep en van hierdie Provinsie ’n plek kan maak waar daar inderdaad 
Geleenthede vir Almal te vinde is.  
 
My dank gaan hiermee aan my gesin, my personeel, die Departement, 
vrywilligers, kollegas en vriende vir hul ondersteuning en versekering. 
 
Ek vertrou dat ons – met die hulp van die Almagtige God – die toekoms kan  
en sal help vorm en ons bestemming bepaal. 
 
EK DANK U. 
 
 
 
 
 


