
BESTUUR DER STAD RONSE 

 

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD 
DD° 28 MEI 2018 

 
 

OPENBARE ZITTING 
 
4.  SAMENWERKINGSOVEREENKOMST TUSSEN DE STAD RONSE EN VZW 

VORMINGPLUS VLAAMSE ARDENNEN DENDER VOOR HET VERDER 
ZETTEN VAN HET PROJECT BABBELONIË VANAF 01 JANUARI 2019 VOOR 
EEN PERIODE VAN 3 JAAR.  
GOEDKEURING. 

 
DE GEMEENTERAAD, 

Gelet op de vraag van Vorming Plus en het Agentschap Integratie en Inburgering om het 

lopende project Babbelonië te verlengen vanaf 01 januari 2019 tegen de kostprijs van 9500 € per 

jaar; 

Gelet op de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen van 07 mei 2018 

waarbij goedkeuring werd verleend om de samenwerking met Vormingplus verder te zetten wat 

betreft de uitvoering van het project Babbelonië. Dit vast te leggen in een 

samenwerkingsovereenkomst lopende van 01 januari 2019 tot en met 31 december 2021 met een 

mogelijke verlenging van 3 jaar; 

Overwegende dat het project reeds loopt in Ronse vanaf 2010 en een stijgend succes kent; 

Overwegende dat het heel belangrijk is dat anderstalige nieuw- en oudkomers hun 

aangeleerde NT2 verder kunnen inoefenen; 

Overwegende dat Babbelonië de integratie bevordert in de lokale samenleving; 

Overwegende dat dit het best gebeurt onder een deskundige begeleiding zodat het aanbod 

methodisch en kwalitatief blijft; 

Overwegende de vraag om de kostprijs per jaar te verhogen van 6500 € naar 9500 €. Dat 

deze middelen momenteel voorzien zijn op het budget integratie en gekoppeld is aan een actie in het 

meerjarenplan van de stad; 

Gelet op een voorstel van samenwerkingsovereenkomst als bijlage; 

Gelet op de nieuwe gemeentewet en het gemeentedecreet; 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; 

BESLIST : met algemene stemmen : 
Artikel 1.   Goedkeuring te verlenen aan de samenwerkingsovereenkomst tussen de Stad Ronse en 

Vormingplus Vlaamse Ardennen Dender vzw in het kader van het project Babbelonië voor de 

periode 2019-2021.  

Artikel 2.   Het dossier zal verder afgehandeld worden zoals voorzien in titel VIII, hoofdstuk 1 van 

het gemeentedecreet dd° 15 juli 2005. 

 

Voor gelijkvormig uittreksel : 
 
De algemeen directeur, De voorzitter, 
 
 


