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Terugkoppeling woonraad: 

• Aanpassingen toewijzingsreglement voor sociale huur: 

In het nieuw bestuursakkoord is het volgende vermeld: 

‘Voor de kandidaat huurders bij de sociale huisvestingsmaatschappijen en het SVK 

verstrengen we van bij de aanvang van de legislatuur de lokale binding. 

Wat de lokale binding betreft, geven we achtereenvolgens voorrang aan de kandidaat-

huurders: 

• Die sinds hun geboorte in Ronse wonen. De kandidaat-huurder zal hiervoor een attest 

met historiek van woonst moeten voorleggen aan de sociale 

huisvestingsmaatschappijen. Dit attest kan bekomen worden bij de bevolkingsdienst 

• Die minimaal 10 jaar in Ronse wonen 

• Die in de periode van 6 jaar voor de toewijzing minstens 3 jaar inwoner geweest zijn 

van de stad Ronse 

• Met schoolgaande kinderen in Ronse 

Aan de welzijnsactoren wordt nu gevraagd een advies te formuleren over deze wijzigingen. 

Dit advies zal samen met de adviezen van betrokken woonactoren en de rest van het 

administratieve dossier worden opgestuurd naar Wonen Vlaanderen voor goedkeuring door 

de minister. Het advies moet worden doorgestuurd voor 29 maart. 

Leen spreekt de verschillende werkgroepen van de welzijnsraad aan en gaat na of het 

wenselijk is één gezamenlijk advies te formuleren vanuit de welzijnsraad.  

Vanuit de werkgroep kansarmoede formuleren we alvast volgende bedenkingen: 

1. De wachtlijsten zijn enorm lang: 

• Mensen worden hierdoor soms gedwongen om in omringende gemeenten te 

gaan zoeken naar een woning. 

• Meer sociale woningen zijn nodig 
2. Bij de vroegere voorrangsregel ‘Die in de periode van 6 jaar voor de toewijzing 

minstens 3 jaar inwoner geweest zijn van de stad Ronse’ zit reeds afdoende binding 

vervat. 

• Eventueel kan hier een verstrenging worden toegepast. Bv: periode optrekken 

tot minstens 5 of 7 jaar inwoner zijn van de stad Ronse. 



De vraag wordt ook gesteld wat de precieze motivatie is om deze verstrenging door te voeren.  

Leen vraagt dit nog eens op bij Andrée. De objectieve gegevens ter onderbouwing van de 

noodzaak om een lokaal toewijzingsreglement op te stellen, moeten ook worden bijgevoegd 

in het administratief dossier. We vinden het belangrijk dit te kunnen doornemen alvorens een 

definitief advies te formuleren. 

 

• Vertegenwoordiging welzijnsactoren: 

Momenteel zetelt De Vrolijke Kring als enige welzijnsactor in de Woonraad. Vroeger nam 
ook Sien van vzw Fiola hieraan deel. Maar zij besloten hun kandidatuur niet meer te stellen 
voor 2019. 

Lucile en Leen zouden het echter een grote meerwaarde vinden om een extra 
welzijnspartner te zien zetelen in de woonraad.  

We doen daarom een oproep in de WGKA. Wie zijn kandidatuur wil stellen, hoeft enkel een 
mailtje te sturen naar Andrée Debruycker. 

 

Armoedebeleid in Ronse: 

In het najaar van 2018 ging er een eerste overleg door ter voorbereiding van een 
armoedeplan. De coördinatie van dit armoedeplan valt onder de bevoegdheid van de 
burgemeester, Mr Dupont. De overlegmomenten worden georganiseerd door Luc Balcaen. 
Hij schreef reeds de aanzet voor de tekst die een kader moet bieden voor het toekomstige 
plan. 

Volgende organisaties werden hierbij reeds betrokken: OCMW, Huis van het Kind, Grijkoort, 
Samenlevingsopbouw en De Vrolijke Kring. 

Binnen de werkgroep rijzen enkele bedenkingen en voorstellen: 

• Kan de prioriteitennota van IST als leidraad dienen voor dit armoedeplan?  

• Deze prioriteitennota kreeg reeds op een participatieve manier vorm. Via 
verschillende organisaties werd de doelgroep betrokken bij de uiteindelijke keuze 
van een aantal prioritaire voorstellen. Is het nodig om nogmaals eenzelfde 
participatief traject te doorlopen met de doelgroep?  

• We zijn zeker vragende partij om verder participatief werken ifv: 
o Concrete uitwerking van de voorgestelde prioriteiten in de nota van IST.  Dit 

eventueel adhv dialoogtafels met de doelgroep en relevante actoren 
o Opvolging en evaluatie van de concrete doelstellingen die worden 

geformuleerd binnen het beleidsplan. 

 

 

 



Voorbereiding Federale verkiezingen: 

•  4 april: Samenlevingsopbouw gaat met 50 Ronsenaars naar het Vlaams Parlement 

• Campagne #Komafmetarmoede ikv de decenniumdoelen. Op zaterdag 16 februari 
vond een startmoment plaats. Er werden 3 prioriteiten gekozen door de aanwezigen: 

o Vervangingsinkomens en bijstandsuitkeringen optrekken tot boven de 

Europese armoedegrens 

o Meer kwaliteitsvolle en betaalbare woningen en een duurzaam en eerlijk 

energiebeleid 

o Een sterke solidaire verplichte ziekteverzekering die een brede bescherming 

voor allen biedt. 

• 12 mei: ‘Grote Parade’ voor sociale grondrechten. Op de site van Hart boven Hard 

zijn formulieren terug te vinden waarop mensen hun prioriteiten en bijhorende 

maatregelen kunnen kiezen.  

o http://www.hartbovenhard.be/artikel-23/#1488805437166-d19ef5f0-4d03 

o Een papieren versie vinden jullie in bijlage. Organisaties die hiermee aan de 

slag gaan kunnen de resultaten online invoeren of vanaf 50 exemplaren 

doorsturen naar: Hart boven Hard, Boudewijnsstraat 103, 2018 Antwerpen 

• Samenlevingsopbouw werkt een vormingspakket uit voor vormingswerkers. Deze 

kunnen dit op hun beurt (door-) geven binnen hun werking. 

 

17 oktober: 

• Aandachtspunt na vorige actie:  
o Letten op een positieve boodschap in de media 

• Ideeën voor 2019: 
o Theatervoorstelling met mensen in armoede in CC De Ververij: Repetities 

starten na de paasvakantie, elke dinsdagvoormiddag in CC De Ververij. Dit 
wordt georganiseerd met verschillende Welzijnsschakels uit de regio olv 
Vormingplus. Voorlopige datum van de voorstelling is donderdag 17/10. 

o Bijkomende ideeën vanuit de werkgroep:  
▪ Fakkeltocht voor aanvang van het theater. Bv vertrekken aan station, 

minuut stilte bij de Steen en eindigen aan De ververij. 
▪ Lange tafel maken waaraan iedereen wordt uitgenodigd om samen te 

eten. 
▪ Voor/nabespreking theater 
▪ Idee van een potluck waarbij iedereen iets (koud) meebrengt 
▪ Randactiviteiten: krachtenmuur, voorstelling projecten/lokale 

organisaties 
▪ Voorstel om op 17 oktober zelf verschillende activiteiten te laten 

doorgaan in verschillende organisaties 

 

 

http://www.hartbovenhard.be/artikel-23/#1488805437166-d19ef5f0-4d03


o Op te volgen: 
▪ In De Ververij zijn in regel enkel staande recepties toegelaten. We 

zoeken samen met jan Leconte naar een oplossing. 
▪ Vraag aan Vormingplus om de voorstelling op woensdag 16/10 te 

spelen zodat we de namiddag kunnen benutten voor 
voorbereidingen. Dit is op donderdag niet mogelijk omwille van 
ateliers die dan reeds doorgaan in de Foyer. --> Leen stelt vraag aan 
Marijke Verleyen. 

▪ Op de volgende WGKA maken we concrete afspraken en verdelen de 
taken. 

▪ Kan er voorgesteld worden om mensen gratis naar theater te laten 
komen als ze iets meebrengen om te eten? 

▪ Vraag aan WGKA of er organisaties zijn die hun werking of een project 
willen voorstellen 

Wat te doen bij crisissituaties 

Huis van de Mens en Samenlevingsopbouw zijn op zoek naar hoe we hierrond iets 
kunnen doen in Ronse. Ze leggen hun oor te luisteren bij andere steden/gemeenten 

Bv Caroline Verhaeghe in Kortrijk (caroline.verhaeghe@kortrijk.be) 

 

Rondje : belangrijke initiatieven/evoluties bij verschillende organisaties 

• Samenlevingsopbouw: Na de paasvakantie verlaat Geertje Ronse om de werking in 
Zelzate en Dendermonde verder uit te bouwen. Ze zal worden vervangen door 
Kathleen Desmyter. Er volgt nog een ‘uitfuif’ en we proberen nog een WGKA vast te 
leggen voor haar vertrek zodat Kathleen kan worden voorgesteld en wij Geertje op 
een passende manier kunnen bedanken het mooie werk van al die jaren! 

• De Vrolijke Kring:  
o Kreeg subsidies goedgekeurd voor de opstart van een klusjesdienst. Deze zijn 

echter niet toereikend om een projectcoördinator aan te stellen voor het 
project gedurende 3 jaar. Er wordt dus verder gezocht naar extra middelen 
om dit project op een degelijke basis te kunnen uitbouwen. 

o Rap-op-stapkantoor: Karine stopt haar vrijwilligersengagement omdat het te 
zwaar is geworden. Er wordt nu gezocht naar mogelijkheden om het kantoor 
te verankeren. De voorkeur gaat bij DVK uit naar verankering in een reguliere 
dienst zoals toerisme of cultuur. 

• Huis van de Mens: is op zoek naar spelletjes voor spel- en ontmoetingsnamiddagen. 

• Kind en preventie: Talitha ruilt Ronse in voor een job bij W13 in Ronse als ‘expert 
kansarmoede’. Liselot neemt haar taak over tot er een nieuwe teamcoach komt in 
augustus. 

• ATD: Kris Roels liet weten dat Marc Beernaert, de man waarover hij een getuigenis 
bracht op 17 oktober, werk heeft gevonden. Fijn nieuws om mee af te sluiten! 

Voor verslag: Leen  
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