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Provincie OOST-VLAANDEREN 
Arrondissement OUDENAARDE 

 

 
BESLUITENLIJST VAN HET VAST BUREAU VAN MAANDAG 30 MAART 2020 

 
Aanwezig: Luc Dupont, voorzitter vast bureau. 

Ignace Michaux, Brigitte Vanhoutte, Aaron Demeulemeester, Jan Foulon, Joris Vandenhoucke, Wim 
Vandevelde, schepenen. 
 
Linda Vandekerkhove, algemeen directeur  

De voorzitter opent de zitting. 

AGENDA 

Punten van de besloten zitting 

Bestuur en beleid 
1. Stopzetting huurcontract frankeermachine Neopost. Goedkeuring. 
2. Informatieveiligheidsconsulent. Informatieveiligheidsbeleid Stad en OCMW Ronse. Beslissing. 

Wonen en omgeving 
3. Samenwerkingsovereenkomst Energiehuis SOLVA - stad en OCMW Ronse. Goedkeuring 

Organisatieontwikkeling 
4. Personeel OCMW/Woonzorgcentrum De Linde. Verdere aanstelling van een halftijds 
contractueel gebrevetteerd verpleegkundige onder bediendecontract van onbepaalde duur. 
5. Personeel OCMW/BKO-IBO. Verdere aanstelling van een halftijdse leerlingbegeleider 
BKO/IBO onder bediendecontract van bepaalde duur in het kader van de sociale maribel. 
Beslissing. 
6. Personeel OCMW/BKO-IBO. Verdere aanstelling van een halftijdse leerlingbegeleider 
BKO/IBO onder bediendecontract van bepaalde duur in het kader van de sociale maribel. 
Beslissing. 
7. Rapportering van de door de algemeen directeur genomen beslissingen in het kader van het 
dagelijks personeelsbeheer. Kennisname. 

 
Bijkomende punten van de besloten zitting 

Leven en welzijn 
8. Sociale Dienst. Huis van het Kind. CORONACRISIS: De VZW Goede Doelen Lions Club 
Ronse-Renaix, schenkt bruikleen-Laptops voor kwetsbaregezinnen met lageschoolkinderen. 
Beslissing. 

 

BESLOTEN ZITTING 

Punten van de besloten zitting 

Bestuur en beleid 

1. Stopzetting huurcontract frankeermachine Neopost. Goedkeuring. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 
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De organieke wet van 8 juli 1976 op de OCMW’s, artikel 2. 
Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 77 en artikel 78, 2°lid en artikel 84 
tot en met 86. 

Relevante documenten 

Huurovereenkomst frankeermachine Neopost Finance bvba. 

Feiten/context/motivering 

Het OCMW beschikt sinds juli 2014 over een frankeermachine die wordt gehuurd bij de firma Neopost 
Finance bvba, Ikaroslaan 37 te 1930 Zaventem. Zij werd gebruikt in combinatie met het contract van 
B-Post (collect & send) t.e.m. september 2018. Nadien werd ze overbodig omdat het goedkoper 
uitkwam om de verzending én de frankering door de externe partner (Easypost en B-Post) te laten 
gebeuren.  
Het contract vermeldt dat na het 5e huurjaar de overeenkomst jaarlijks kan worden opgezegd.  
Gezien deze termijn intussen voorbij is, wordt aan het vast bureau gevraagd om toelating te geven tot 
stopzetting van de overeenkomst voor dit toestel. 

Besluit: 

Enig artikel:  
Gaat akkoord met de stopzetting van het leasingcontract van de 2 frankeermachines bij de firma 
Neopost. 
 

2. Informatieveiligheidsconsulent. Informatieveiligheidsbeleid Stad en OCMW Ronse. 
Beslissing. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

De organieke wet van 8 juli 1976 op de OCMW’s, artikel 2. 
Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 77 en artikel 78, 2°lid. 
Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de 
bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en 
betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene 
Verordening Gegevensbescherming). 
Wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen. 
Wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale 
zekerheid. 
Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de 
verwerking van persoonsgegevens. 
Decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer. 
Bestuursdecreet van 7 december 2018. 
Besluit van de Vlaamse Regering van 29 november 2013 tot uitvoering van het decreet van 13 juli 
2012 houdende de oprichting en organisatie van een Vlaamse dienstenintegrator 
Besluit van de Vlaamse Regering van 23 november 2018 betreffende de functionarissen voor 
gegevensbescherming, vermeld in artikel 9 van het decreet van 18 juli 2008 betreffende het 
elektronische bestuurlijke gegevensverkeer. 
Besluit van de Vlaamse Regering van 15 mei 2009 houdende de uitvoering van het decreet van 18 juli 
2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer. 
De beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van 12 november 2015 waarbij een 
personeelslid van piva eGov werd aangewezen als informatieveiligheidsconsulent op basis van het 
contract afgesloten met het piva eGov. 
De beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van 22 februari 2018 waarbij de 
informatieveiligheidsconsulent van piva eGov, eveneens werd aangesteld als Data Protection Officer 
(DPO) voor OCMW Ronse. 
De beslissing van het vast bureau d.d. 4 februari 2019 waarbij vanaf 1 februari 2019 een ander 
personeelslid van piva eGov werd aangewezen als de nieuwe Data Protection Officer voor het lokaal 
bestuur Ronse. 

Relevante documenten 

Informatieveiligheidsbeleid stad en OCMW Ronse. 
Het verslag van het managementteam d.d. 21 januari 2020. 
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Feiten/context/motivering 

Het informatieveiligheidsbeleid is erop gericht om, op basis van risicomanagement, te verzekeren dat 
de informatie van Stad en OCMW Ronse correct en volledig is en tijdig toegankelijk voor de 
geautoriseerde personen. 
Het beleid ligt ten grondslag aan de aanpak van informatiebeveiliging binnen de organisatie. In het 
informatieveiligheidsbeleid worden de voorwaarden en verantwoordelijkheden vastgelegd. Het 
informatieveiligheidsbeleid wordt opgemaakt door de informatieveiligheidsconsulent in samenwerking 
met de informatieveiligheidscel. Om er voor te zorgen dat het beleid gedragen wordt binnen de 
organisatie en de organisatie ernaar handelt wordt het goedgekeurd en uitgedragen door de Raad 
voor Maatschappelijk Welzijn/Gemeenteraad. 
Het voorgelegde document ‘Informatieveiligheidsbeleid stad en OCMW Ronse’  

 Is bindend voor alle diensten van Stad en OCMW Ronse: 
o Stad Ronse 
o OCMW Ronse 
o AGB Sport, Cultuur en Ontspanning (SCO) 
o Overo 
o Kunstacademie Vlaamse Ardennen 
o AGB Stadsontwikkelingsbedrijf (SOB/TIO3) 

 Is van toepassing op het gehele proces van informatievoorziening en geldt gedurende de 
gehele levenscyclus van informatiesystemen, ongeacht de toegepaste technologie en het 
karakter van de informatie. 

 Geldt voor iedereen die toegang kan nemen tot de informatie van de organisatie 
(personeelsleden, raadsleden, bezoekers, leveranciers, vrijwilligers, stagiairs, …) en voor 
alle (mondelinge en schriftelijke) informatie, gegenereerd, opgehaald en beheerd door de 
organisatie. 

 Strekt zich uit over zowel de strategische, de tactische als de operationele 
organisatieniveaus. 

 Heeft betrekking op ketens van informatiesystemen die zich kunnen uitstrekken tot buiten 
de stad Ronse en de externe partijen waarmee Stad en OCMW Ronse samenwerkt.  

 
Het college van burgemeester en schepenen en het vast bureau zorgen voor de uitvoering van het 
informatieveiligheidsbeleid en zij keuren, na goedkeuring van het informatieveiligheidsbeleid, het 
informatieveiligheidsplan goed, krijgen de adviezen meegedeeld en nemen kennis van het jaarverslag. 
Het informatieveiligheidsbeleid steunt op 14 toepassingsdomeinen waarbinnen maatregelen worden 
gedefinieerd om de beoogde doelstelling te verwezenlijken. Deze domeinen vinden hun oorsprong in 
de ISO-27002 norm: 

1. Het verschaffen van directieaansturing van en -steun voor informatiebeveiliging in 
overeenstemming met bedrijfseisen en relevante wet- en regelgeving. 

2. Een beheerkader vaststellen om de implementatie en uitvoering van de informatiebeveiliging 
binnen de organisatie te initiëren en te beheersen. 

3. Waarborgen dat medewerkers en contractanten hun verantwoordelijkheden begrijpen op het 
gebied van informatieveiligheid. 

4. Bewerkstelligen dat informatie een passend beschermingsniveau krijgt dat in 
overeenstemming is met het belang ervan voor de organisatie. 

5. Toegang voor bevoegde gebruikers bewerkstelligen en onbevoegde toegang tot systemen 
en diensten voorkomen. 

6. Zorgen voor correct en doeltreffend gebruik van cryptografie om de vertrouwelijkheid, 
authenticiteit en/of integriteit van informatie te beschermen. 

7. Onbevoegde fysieke toegang tot, schade aan en interferentie met informatie en 
informatieverwerkende faciliteiten van de organisatie voorkomen. 

8. Correcte en veilige bediening van informatieverwerkende faciliteiten waarborgen en de 
organisatie beschermen tegen verlies van gegevens. 

9. Handhaven van de beveiliging van informatie die wordt uitgewisseld binnen een organisatie 
en met een externe entiteit. 

10. Waarborgen dat informatiebeveiliging integraal deel uitmaakt van informatiesystemen in de 
gehele levens- en ontwikkelingscyclus. 

11. De bescherming waarborgen van bedrijfsmiddelen van de organisatie die toegankelijk zijn 
voor leveranciers. 

12. Een consistente en doeltreffende aanpak bewerkstelligen van het beheer van 
informatiebeveiligingsincidenten. 



 

 4/9

13. Beschikbaarheid van informatieverwerkende faciliteiten bewerkstelligen. 
14. Voorkomen van schendingen van wettelijke, statutaire, regelgevende of contractuele 

verplichtingen betreffende informatiebeveiliging en beveiligingseisen. 

Adviezen/visum 

Het managementteam d.d. 21 januari 2020 geeft gunstig advies. 

Besluit: 

Artikel 1:  
Het ‘Informatieveiligheidsbeleid stad en OCMW Ronse’ goed te keuren. 
 
Artikel 2:  
Aan de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn te verzoeken deze aangelegenheid te 
agenderen op de OCMW-raad. 
 

Wonen en omgeving 

3. Samenwerkingsovereenkomst Energiehuis SOLVA - stad en OCMW Ronse. Goedkeuring 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

De organieke wet van 8 juli 1976 op de OCMW’s, artikel 2. 
Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 77 en artikel 78, 2° lid en artikel 84 
tot en met 86. 
Decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode. 
Decreet van 8 mei 2009 houdende algemene bepalingen betreffende energiebeleid. 
Besluit van de Vlaamse Regering van 19 november 2010 houdende algemene bepalingen over het 
energiebeleid, hierna het Energiebesluit genoemd. 
Besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2018 tot wijziging van het Energiebesluit van 19 
november 2010, wat betreft de energiehuizen. 
Besluit van de Vlaamse regering van 16 november 2018 over het lokaal woonbeleid. 
Besluit van de Vlaamse Regering van 17 mei 2019 tot wijziging van het Energiebesluit van 19 
november 2010 wat betreft de toekenning van steun voor energetische renovatieprojecten van 
noodkoopwoningen. 
Besluit van de Vlaamse Regering van 14 februari 2020 tot organisatie van een oproep om voorstellen 
in te dienen voor toekenning van steun voor energetische renovatieprojecten van noodkoopwoningen. 
Ministerieel Besluit van 26 januari 2019 tot erkenning van SOLVA als Energiehuis voor de 
steden/gemeenten in de regio Zuid-Oost-Vlaanderen (uitgezonderd stad Aalst). 
Ministerieel besluit van 12 december 2019 houdende de goedkeuring en subsidiëring van de 6 
intergemeentelijke projecten ter ondersteuning van het lokaal woonbeleid voor de periode 2020-2025. 
Gemeenteraadsbesluit van 2 september 2019 met betrekking tot de toetreding tot het 
intergemeentelijke project lokaal woonbeleid in Zuid-Oost-Vlaanderen. 
Samenwerkingsovereenkomst tussen SOLVA en het FRGE van 26 januari 2010 en bijhorende 
addenda van 20 maart 2019 en 3 juni 2019. 
Samenwerkingsovereenkomst tussen SOLVA en de stad Ronse die werd gesloten voor de periode 
van 10 jaar en 3 maanden met ingang van de datum van ondertekening van de 
Samenwerkingsovereenkomst tussen SOLVA en het FRGE, met name 26 januari 2010. 
Samenwerkingsovereenkomst tussen het Vlaamse Gewest en SOLVA inzake de toekenning van 
Energieleningen d.d. 1 oktober 2017, afgesloten voor een duur van vijf jaar. 
De beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 15 oktober 2009 inzake het Fonds voor de 
reductie van de globale energiekost. 

Relevante documenten 

Nota aan het college van Andrée De Bruycker, huisvestingsambtenaar, d.d. 24 maart 2020 in verband 
met de nieuwe samenwerkingsovereenkomst tussen SOLVA Energiehuis en stad –OCMW Ronse. 
Ontwerp samenwerkingsovereenkomst SOLVA Energiehuis en de stad-OCMW Ronse. 
Ontwerp van gemeenteraadsbeslissing samenwerkingsovereenkomst SOLVA Energiehuis en de  
Stad-OCMW Ronse. 

Feiten/context/motivering 
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Energie 
SOLVA is sinds 26 januari 2019 erkend door de minister als Vlaams Energiehuis voor de 
steden/gemeenten in de regio Zuid-Oost-Vlaanderen  (uitgezonderd stad Aalst). 
Het Energiehuis verstrekt renteloze energieleningen ter ondersteuning van energiebesparende 
investeringen en voorziet daarnaast in elke gemeente binnen zijn werkingsgebied verplicht een aantal 
basistaken zoals omschreven in het Energiebesluit. 
De Vlaamse Regering heeft volgende taken toebedeeld aan het Energiehuis: 

1. Verstrekken van energieleningen voor energiebesparende maatregelen voor inwoners 
behorende tot de doelgroep op het grondgebied van de gemeente. 

2. Uitvoering van de verplichte basisdienstverlening en activiteiten binnen het werkingsgebied 
van het Energiehuis zoals omschreven in het Energiebesluit: 
a. Inwoners informeren, adviseren en begeleiden door een laagdrempelig energieloket aan 

te bieden waar inwoners terecht kunnen met hun energievragen; 
b. Gestructureerde basisinformatie aanbieden over minstens: 

 Relevante gemeentelijke, provinciale, gewestelijke en federale 
energiebeleidsmaatregelen;  

 Energiepremies en -leningen, inclusief leningen bij de financiële sector;  
 Energetische renovatie; 

c. Particulieren begeleiden en ondersteunen bij minstens:  
 De aanvragen van de premies en leningen, vermeld onder b; 
 Het uitvoeren van de leveranciersvergelijking en, in voorkomend geval, bij wijziging 

van energieleverancier; 
 Het aanvragen en vergelijken van offertes voor energetische renovatiewerken; 
 De uitvoering van energetische renovatiewerken, en het bieden van ontzorging 

daarbij; 
 De interpretatie van thermografische informatie, de zonnekaart, de resultaten na een 

energiescan en het energieprestatiecertificaat; 
d. Uitvoerende diensten coördineren en, in voorkomend geval, correct doorverwijzen naar 

onder meer de dienstverlening die gericht is op de begeleiding bij de uitvoering van 
energiebesparende werken in het kader van de energiescans. 

3. Uitvoeren van energiescans (opvolgscan type 2) gericht op begeleiding bij de uitvoering van 
energiebesparende investeringen. 

4. Beheren van de lening in kader van het noodkoopfonds i.s.m. het OCMW. 
 
Om in de bovenstaande dienstverlening te kunnen voorzien en om die dienstverlening te kunnen 
garanderen, ging het Energiehuis SOLVA samenwerkingsverbanden aan met partners zoals 
distributienetbeheerder Fluvius, Provincie Oost-Vlaanderen en Energiesnoeibedrijven Stroom vzw, 
Goed Wonen vzw en ’t Vierkant vzw. Bovendien zal de werking van het Energiehuis verankerd 
worden in de nieuwe intergemeentelijke samenwerking rond Lokaal Woonbeleid die op 1 januari 2020 
van start ging. 
Er wordt een kredietcommissie opgericht, samengesteld uit een afvaardiging per deelnemend lokaal 
bestuur om te adviseren over het al dan niet toekennen van een energielening, in dossiers die een 
verhoogde aandacht vragen. 
Zowel in kader van het Energiebesluit van 19 november 2010 als in kader van IGS Lokaal Woonbeleid 
dient de stad Ronse een partnerschap aan te gaan met het Energiehuis dat actief is in de stad Ronse 
om bovenvermelde taken op te nemen op haar grondgebied. En dit na overleg met het OCMW. Artikel 
7.9.1. § 1 van het Energiebesluit bepaalt dat de gemeente een Energiehuis voorstelt om een aantal 
verplichte basistaken op te nemen op haar grondgebied. 
Eind april 2020 loopt de huidige Samenwerkingsovereenkomst tussen SOLVA en het lokaal bestuur - 
die werd gesloten voor een periode van 10 jaar en 3 maanden - af. 
De wettelijk opgelegde dienstverlening van het Energiehuis SOLVA is gratis voor het lokaal bestuur. 
Wonen 
Artikel 28, § 1 van de Vlaamse Wooncode duidt de gemeenten aan als regisseur van het woonbeleid 
op hun grondgebied, wat inhoudt dat de stad/gemeente verantwoordelijk is voor het uitwerken van 
haar woonbeleid op lokaal vlak waarbij aandacht uitgaat naar het stimuleren van sociale 
woonprojecten, het ondersteunen van woonbehoeftige gezinnen en alleenstaanden en het uitwerken 
van een bewaking van de kwaliteit van het woonpatrimonium en de woonomgeving. 
Binnen de 3 Vlaamse beleidsprioriteiten voor lokaal woonbeleid is de stad/gemeente vrij om zelf 
beleidskeuzes te maken, oplossingen te bieden aan problemen op de lokale woonmarkt en in te 
spelen op lokale opportuniteiten: 
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 de gemeente zorgt voor een divers en betaalbaar woonaanbod in functie van woonnoden;  
 de gemeente werkt aan de kwaliteit van woning en woonomgeving; 
 de gemeente informeert, adviseert en begeleidt inwoners met vragen over wonen; 

 
Het Besluit van de Vlaamse Regering over het lokaal woonbeleid van 16 november 2018 bepaalt de 
modaliteiten om in aanmerking te komen voor subsidiëring van intergemeentelijke projecten (= IGS) 
ter ondersteuning van het lokaal woonbeleid en legt op dat de stad/gemeente o.a. volgende 
activiteiten uitvoert binnen de beleidsprioriteit ‘de gemeente informeert, adviseert en begeleidt 
inwoners met vragen over wonen’: 
 

 informatie over de gemeentelijke woonpremies beschikbaar stellen op 
www.premiezoeker.be; 

 een laagdrempelig woonloket aanbieden; 
 gestructureerde basisinformatie aanbieden over sociaal wonen, premies en veiligheids- en 

kwaliteitsnormen: tegemoetkomingen, ondersteuningsmaatregelen, sociaal 
huren/kopen/lenen, kwaliteitsnormen woningpatrimonium, privaat huren en verhuren, 
beleidsmaatregelen op vlak van wonen en het respectieve dienstverleningsaanbod; 

 inwoners ondersteunen bij premieaanvragen, bij de inschrijving voor een sociale huurwoning 
en de actualisatie van de inschrijving en bij de administratieve procedure ongeschikt-, 
onbewoonbaar- en overbewoondverklaring; 

 meldpunt antidiscriminatie installeren; 
 een partnerschap aangaan met het energiehuis dat actief is in de gemeenten. 

In het Gemeenteraadsbesluit van 2 september 2019 heeft de stad Ronse zich akkoord verklaard met 
de toetreding tot het intergemeentelijke project lokaal woonbeleid in Zuid-Oost-Vlaanderen. 
SOLVA heeft subsidieaanvragen ingediend bij de Vlaamse Overheid voor de opstart van 6 
intergemeentelijke projecten ter ondersteuning van het lokaal woonbeleid voor de periode 2020-2025.  
Op 12 december 2019 heeft de minister de subsidieaanvragen voor de 6 intergemeentelijke projecten 
lokaal woonbeleid goedgekeurd. 
Klimaat 
Het regionaal Klimaatplan “Klimaatgezond Z-O Vlaanderen”, goedgekeurd door de Gemeenteraad 
in zitting van 2 juli 2018,  neemt verschillende maatregelen op inzake verduurzaming van residentiële 
gebouwen. 
Het klimaatplan stelt tot doel om 40% CO2 te reduceren tegen 2030 (refertejaar 2011). 

 
Na beraadslaging 

Besluit: 

Artikel 1:  
Het Vast bureau geeft de goedkeuring om het SOLVA Energiehuis voor te stellen dat (renteloze) 
energieleningen verstrekt aan inwoners ter ondersteuning van energiebesparende investeringen en 
een aantal basistaken uitvoert zoals omschreven in het Energiebesluit; 
 
Artikel 2 : 
Het Vast bureau geeft de goedkeuring aan de nieuwe Samenwerkingsovereenkomst tussen SOLVA 
Energiehuis en de stad – OCMW Ronse door de overeenkomst te tekenen; 
 
Artikel 2: 
Het Vast bureau stelt voor aan de OCMW-raad in eerstvolgende zitting de nieuwe 
Samenwerkingsovereenkomst tussen SOLVA Energiehuis en de stad – OCMW Ronse goed te 
keuren. 
 

Organisatieontwikkeling 

4. Personeel OCMW/Woonzorgcentrum De Linde. Verdere aanstelling van een halftijds 
contractueel gebrevetteerd verpleegkundige onder bediendecontract van onbepaalde 
duur. 
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5. Personeel OCMW/BKO-IBO. Verdere aanstelling van een halftijdse leerlingbegeleider 
BKO/IBO onder bediendecontract van bepaalde duur in het kader van de sociale maribel. 
Beslissing. 

 

6. Personeel OCMW/BKO-IBO. Verdere aanstelling van een halftijdse leerlingbegeleider 
BKO/IBO onder bediendecontract van bepaalde duur in het kader van de sociale maribel. 
Beslissing. 

 

7. Rapportering van de door de algemeen directeur genomen beslissingen in het kader van 
het dagelijks personeelsbeheer. Kennisname. 

 
 

Bijkomende punten van de besloten zitting 

Leven en welzijn 

8. Sociale Dienst. Huis van het Kind. CORONACRISIS: De VZW Goede Doelen Lions Club 
Ronse-Renaix, schenkt bruikleen-Laptops voor kwetsbaregezinnen met 
lageschoolkinderen. Beslissing. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

- De organieke wet van 8 juli 1976 op de OCMW’s, artikel 2. 
- Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 77, 78, 2° lid en artikel 84 §1. 

Relevante documenten 

Nota van Stefanie Houtteman, Diensthoofd Sociaal Huis en Siska De Groote, Coördinator Huis van 
het Kind in overleg met de bevoegde schepen, de heer Wim Vandevelde. 
Ontwerp gebruikersovereenkomst bruikleen laptop/pc. 

Feiten/context/motivering 

In overleg met de schepen van het sociaal huis, de heer Wim Vandevelde is de VZW Goede Doelen 
Lions Club Ronse-Renaix bereid een 30-tal laptops aan te kopen en ze ter beschikking te stellen van 
kwetsbare kinderen. 
 
In overleg met het sociaal huis en het huis van het kind, wordt er voorgesteld om met dit aanbod 
prioritair te mikken op de meest kwetsbare gezinnen met lage school kinderen van 6-12jaar. 
 
Naar aanleiding van de CORONA-crisis en het feit dat het onderwijs ook gesloten is sinds begin maart 
2020, zitten die gezinnen, en in het bijzonder de kinderen, nu in sociaal isolement. We proberen via dit 
aanbod de digitale kloof op te vangen zodat kinderen in staat zijn om verder de lessen te volgen en of 
schooltaken te maken. 
 
Kinderen van het secundair onderwijs, zijn in dit kader geen prioritaire doelgroep, omdat ze in 
aanmerking komen voor ondersteuning door middel van een gelijkaardig project via minister Ben 
Weyts, dit in samenwerking met het secundair onderwijs, vzw Digital4Youth en de Koning 
Boudewijnstichting. 
 
Er wordt met het lokaal project, Sociaal Huis- De Lions, voorgesteld om de toeleiding en screening 
van de doelgroep gezinnen te laten verlopen via Huis van het Kind. 
 
Bij een eerste rondvraag binnen het sociaal huis en bij erkende partners van het Huis van het Kind 
brachten wij alvast een nood in kaart van een 40 tal computers/ Laptop’s. 
 
De toewijs van een PC/laptop via Het Huis van het Kind kan als volgt gebeuren: 
 
Voorwaarden/doelgroep:  

 kwetsbare gezinnen met een actief dossier in het sociaal huis met lage school kinderen; 
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 deze gezinnen wonen in Ronse en de kinderen lopen er school, tenzij de kinderen school 
lopen in een schooltype dat niet wordt aangeboden in Ronse. 

 ook partners van het HvhK kunnen dergelijke gezinnen aansporen en toeleiden naar het 
HvhK die aan de hand van een beperkt sociaal en financieel onderzoek de nood screen. 

 kinderen die school lopen in het secundair onderwijs kunnen een oplossing vinden via 
andere kanalen ( cfr voorstel Vlaams minister Weyts) 

 indien meerdere kinderen per gezin, kan er maximaal 1 laptop per 3 kinderen worden 
gevraagd 

 
Procedure:  

 aanvraag gebeurt op basis van een te ondertekenen gebruikersovereenkomst (In BIJLAGE);  
 omwille van de extreme omstandigheden kan de apparatuur kosteloos ter beschikking 

worden gesteld, gedurende de coronacrisis. Mogelijks beslist het bestuur later om een 
verdere ter beschikking stelling mogelijk te maken tegen betaling met de mogelijkheid om 
deze af te kopen tegen een restwaarde wanneer de maatregelen worden opgehoffen en de 
situatie opnieuw genormaliseerd is. 

 zodra de uitleenperiode stopt, wordt de laptop binnen gebracht bij het Sociaal Huis , die deze 
bezorgt aan de leveringsfirma i.f.v. nazicht/herstelling  

 
Werkwijze: 

 gebruikersovereenkomst te ondertekenen door elke uitlener ( zie voorbeeld bijlage )  
 de apparatuur wordt opgehaald bij HvhK nadat de gebruikersovereenkomst wordt 

ondertekend. 
 het is aangewezen om een verzekering te koppelen aan de apparatuur teneinde discussies 

i.f.v. verantwoordelijkheden te vermijden. 
 de verzekering wordt aangegaan hetzij door de Lions, hetzij door het lokaal bestuur. Dit luik 

moet nog ten gronde worden bekeken na de principiële goedkeuring van het project. 
 de bruikleen wordt binnen de garantieperiode gehouden. 
 de hersteldienst wordt bij de leverancier voorzien. 
 leverancier moet ook een officepakket (van Microsoft) en virusscan op de laptop/PC plaatsen 

(is doorgaans 125,00 EUR per jaar) (te financieren met middelen van de LIONS). 
 de IT dienst van de school maakt de computer/laptop gebruiksklaar i.f.v. de programma’s 

waarmee de school communiceert en lesopdrachten geeft, en zowel het Sociaal huis en de 
school (hetzij het CLB) hebben het recht om een controlefunctie uit te oefenen op de 
apparatuur in bruikleen. 

 
Prijs:  

 het OCMW stelt deze apparatuur gratis ter beschikking aan de gebruiker. Na de 
uitleenperiode is er de mogelijkheid tot aankoop door middel van betaling van de 
afschrijfwaarde. 

 de LIONS vzw schenkt dit materiaal aan het OCMW en het materiaal blijft eigendom van 
OCMW.  

 
Bedenkingen: 

 de eventuele invoering van een maandelijkse huurprijs impliceert een administratieve 
workload (reglement Raad, boekhoudkundige problemen wanneer we werken met een 
waarborg, invorderingen maandelijkse facturatie verhogen de administratieve workload 
aanzienlijk; het advies moet in dergelijke situatie zeker ingewonnen worden bij de financieel 
directeur)  

 idee : Later kan het sociaal huis via het HvhK hieraan een project koppelen cfr. Digitale 
Kinderwereld – Kind en Gezin heeft een bundel om interactief te werken met kleuters via 
cd’s. We kunnen er ook een pakket dvd’s bij leveren met kinderfilmpjes in het Nederlands of 
een vorming aan koppelen na de Corona lockdown. 

Besluit: 

Artikel 1:  
Principeel akkoord te gaan met het aanvaarden van de schenking van bruikleen laptops/PC’s door 
vzw de Goede Doelen Lions Club Ronse-Renaix ten behoeve van kwetsbare gezinnen met lage 
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schoolkinderen aan OCMW Ronse en de toewijzing ervan te laten verlopen via het Huis van het Kind 
dat zich bevindt in het Sociaal Huis. 
 
Artikel 2:  
De bruikleen laptops/PC’s worden gratis ter beschikking gesteld. 
 
Artikel 3:  
De bruikleen laptops/PC’s worden verzekerd via de verzekering van het OCMW. 
 
Artikel 4:  
Aan de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn te verzoeken deze aangelegenheid te 
agenderen op de OCMW-raad met het oog op het bekrachtigen van deze beslissing in het kader van 
de bevoegdheid tot het aanvaarden van een schenking. 
 
 
 
 
De voorzitter sluit de vergadering. 

Namens het vast bureau: 

Algemeen directeur Voorzitter vast bureau 
 
 
 
Linda Vandekerkhove Luc Dupont 


