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Provincie OOST-VLAANDEREN 
Arrondissement OUDENAARDE 

 

 

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN MAANDAG 25 JANUARI 2021 

Aanwezig: Diederik Van Hamme, voorzitter. 

Luc Dupont, burgemeester. 
 
Joris Vandenhoucke, Ignace Michaux, Brigitte Vanhoutte, Aaron Demeulemeester, Wim 
Vandevelde, schepenen. 
 
Yves Deworm, Gunther Deriemaker, Pol Kerckhove, Tom Deputter, Björn Bordon, Koen 
Haelters, Jean-Pierre Stockman, Patrice Dutranoit, David Vandekerkhove, Paul Carteus, 
Faiza El Ghouch, Eva Lamon, Eugénie Carrez, Rossana Khoshaba, Sylvie Van Overmeeren, 
Jo Cornelus, Leonard Verstichel, Guillaume Devos, Lech Schelfout, Youssef Elidrissi, 
raadsleden. 
 
Linda Vandekerkhove, algemeen directeur 
 
Verontschuldigd: Jan Foulon, schepen. 
 
Fatima Hbili, raadslid  

In toepassing van Artikel 27 §1 van het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 
december 2017 is de heer Jan Foulon (schepen, CD&V) verontschuldigd voor dit 
agendapunt. 
 
Lokaal sociaal beleid.                                                                              
Samenwerkingsovereenkomst "Op STAP Ronse" tussen de Stad Ronse en de 
Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) in het 
kader van ESF-oproep 490 Outreach & Activering.                                            
Goedkeuring. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

˗ Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikels 56 §1, 40 en 41. 
˗ De beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen van 24 augustus 

2020 in het kader van de subsidiëring van het project ESF 490 ‘ Op STAP, samen 
naar Werk’. 

˗ De beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen van 11 januari 2021 
in het kader van de publieke samenwerkingsovereenkomst met VDAB. 

Relevante documenten 

˗ Ontwerp van het uitgeschreven ESF project 490 van 19 augustus 2020. 
˗ Mail van Evelyne Robyns van 21 augustus 2020 en de vraag naar financiering. 
˗ Begroting van het ESF project. 
˗ Mailbericht van 25 november 2020 van Evelyne Robyns met de melding van 

goedkeuring van het project door ESF. 
˗ Mailbericht van 27 november 2020 van schepen Jan Foulon omtrent de vraag voor het 

uitwerken van een Publieke Samenwerkingsovereenkomst met VDAB. 
˗ Publieke Samenwerkingsovereenkomst Op STAP Ronse. 
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Feiten/context/motivering 

Op 01 mei 2020 lanceerde ESF de oproep 490 ‘Outreach & Activering’. De doelstelling van 
deze oproep is om outreachende & geïntegreerde acties op te zetten voor inactieve 
arbeidsreserves die mits bijkomende ondersteuning potentieel inzetbaar zouden kunnen 
gemaakt worden op de arbeidsmarkt en voor wie het bestaande aanbod geen (voldoende) 
duurzame oplossing biedt.  

In het kader van deze oproep zijn verschillende organisaties (Samenlevingsopbouw vzw, 
Léjo vzw, Grijkoort Begeleid werk vzw, Kopa vzw, vzw Apart en OCMW Ronse) gaan 
samenwerken om te komen tot een nieuw project: ‘OP STAP, samen naar Werk’ waarbij zal 
ingezet worden op zowel inactieven als op jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt. 

De doelgroep van dit project zijn inactieven die niet gekend zijn bij de VDAB, van 18 tot 65 
jaar en die door één of meerdere randproblematieken geen verdere stappen kunnen zetten 
naar maatschappelijke participatie of arbeidsactivering.  

Volgende organisaties zijn in dit project actief: 
  Organisatie 
Toeleiding/ 
outreachend 

 Léjo vzw, Samenlevingsopbouw vzw, 
OCMW 

Arbeidsactivering Tot 30 jaar Vzw Apart 
Vanaf 30 jaar Vzw Grijkoort 

Kopa 
Nederlandse taal Op de werkvloer Kopa 

Doelstellingen van het project: 
OP STAP 490 maakt mensen zichtbaar  

 OP STAP 490 haalt deze mensen uit de negatieve spiraal waarin ze zich bevinden 
en activeert hen richting arbeid. Dit is de belangrijkste hefboom om uit de 
(dreigende) armoede te raken. 

 OP STAP 490 detecteert de randproblemen waardoor iemand niet aan werken 
toekomt of niet aan het werk kan blijven. En biedt handvaten om ze op te lossen. 

 OP STAP 490 helpt de deelnemers inzicht te verwerven in het eigen functioneren 
en biedt hen een perspectief. Om opnieuw interesse in werk en/of opleiding te 
krijgen. 

 OP STAP 490 verhoogt de zelfredzaamheid, de weerbaarheid en de eigenwaarde 
van deze deelnemers.  

 OP STAP 490 wil mensen stappen laten zetten op de participatieladder. 
 OP STAP 490 zet in op de Nederlandse taal en streeft er naar om de drempel die 

onvoldoende kennis van het Nederlands vormt, weg te werken.  

Hiermee wil het project 70 geschikte kandidaten bereiken, waarbij 80% van de deelnemers 
een positief traject afsluit. Ofwel door stappen te zetten naar een hogere maatschappelijke 
participatie Ofwel door te werken naar een duurzame tewerkstelling, in het NEC, sociale 
tewerkstelling of in een maatwerkbedrijf. Ofwel naar een opleiding, al dan niet bij VDAB. 
Ofwel is duidelijk geworden dat hij/zij niet-toeleidbaar is, waarna een aangepast traject 
(hulpverlening) werd opgestart 

Het project start vanaf 01 december 2020 tot eind 2022. 
Voor dit project vroeg ESF een cofinanciering van 20%. Om die 20% te gaan financieren 
werd gevraagd aan VDAB en Stadsbestuur Ronse om elk 10% zijnde 56.701,87 euro te 
subsidiëren. Of 28.350,94 euro per jaar. Dit voor 2 kalenderjaren. 

Het College van Burgemeester en Schepenen keurde op 24 augustus 2020 de cofinanciering 
goed voor een bedrag van 56.701,87 euro. 
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De VDAB heeft op zijn beurt goedkeuring gegeven om de andere 56.701,87 euro te 
financieren. 
Voor de praktische uitbetaling van het aandeel VDAB vraagt de VDAB om dit via de stad te 
doen. 

Hiervoor werd een samenwerkingsovereenkomst opgemaakt tussen VDAB en Stad Ronse. 

Stad Ronse zal op zijn beurt een subsidieovereenkomst moeten afsluiten met Grijkoort 
Begeleid werk vzw voor zowel het gedeelte van de VDAB als voor het eigen deel. Grijkoort 
Beleid werk vzw neemt het penhouderschap op voor het project. 

Voordracht 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen van 11 januari 2021. 

Besluit: Met algemene stemmen : 

Enig artikel:  
De publieke samenwerkingsovereenkomst tussen de Stad Ronse en de Vlaamse Dienst voor 
Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) omtrent het project ESF 490 ‘OP STAP’ 
goed te keuren. 
 

Namens de raad: 
Algemeen directeur Voorzitter 
get. Linda Vandekerkhove get. Diederik Van Hamme 
 

Voor eensluidend uittreksel: 
 
 
 
 
 
 
Linda Vandekerkhove Diederik Van Hamme 
Algemeen directeur Voorzitter 


