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Provincie OOST-VLAANDEREN
Arrondissement OUDENAARDE

LIJST VAN BESLUITEN VAN DE OCMW-RAAD VAN MAANDAG 5 JULI 2021

Aanwezig: Diederik Van Hamme, voorzitter.

Luc Dupont, burgemeester.

Joris Vandenhoucke, Jan Foulon, 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, Eva Lamon, 
Eugénie Carrez, Rossana Khoshaba, Sylvie Van Overmeeren, Jo Cornelus, Leonard 
Verstichel, Guillaume Devos, Lech Schelfout, Youssef Elidrissi, Dominique Opsomer, 
Philippe Vallez, raadsleden.

Linda Vandekerkhove, algemeen directeur

Verontschuldigd: Faiza El Ghouch, raadslid 

AGENDA

Punten van de openbare zitting
Bestuur en beleid

1. Ontslag lid bijzonder comité voor de sociale dienst. Verkiezing lid van het bijzonder 
comité voor de sociale dienst. Onderzoek geloofsbrieven.

Financieel beheer
2. Jaarrekening 2020 van het Lokaal Bestuur Ronse - deel OCMW. Vaststelling.

Leven en welzijn
3. Sociaal Huis. Aanpassing van het 'Reglement inzake toekenning en gebruik van 
waardebonnen ter ondersteuning van het consumptiebudget voor kwetsbare doelgroepen 
en van de lokale economie'. Goedkeuring.
4. Bekrachtiging beslissing vast bureau d.d. 21 juni 2021 inzake 
Samenwerkingsovereenkomst met OCMW Oudenaarde en CAW Oost-Vlaanderen in het 
kader van aanwending van de subsidie voor psychologische hulpverlening aan kwetsbare 
doelgroepen. Goedkeuring.
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OPENBARE ZITTING

Punten van de openbare zitting

Bestuur en beleid

1. Ontslag lid bijzonder comité voor de sociale dienst. Verkiezing lid van het 
bijzonder comité voor de sociale dienst. Onderzoek geloofsbrieven.

Bevoegdheid/rechtsgrond
˗ Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, de artikelen 87, 88, 

91, 92,93, 94, 95 en 96.
˗ De beslissing van de OCMW-raad van 03 januari 2019 houdende de verkiezing 

van de leden van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst en de eedaflegging 
van de verkozen leden.

Relevante documenten
- De E-mail van de heer Philippe Vallez  d.d. 10 juni 2021 betreffende zijn ontslag als lid 

van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst.
- De Akte van voordracht van de kandidaat-leden van het Bijzonder Comité voor de 

Sociale Dienst, ingediend op 24 juni 2021.
- De geloofsbrieven van de heer Michel Supply, kandidaat-lid: volgende documenten 

werden ingediend: een recent uittreksel uit het bevolkingsregister, een recent 
uittreksel uit het strafregister en een verklaring op eer dat betrokkene zich niet bevindt 
in één van de gevallen van onverenigbaarheid zoals bepaald in artikel 10 van het 
decreet over het Lokaal Bestuur.

- De geloofsbrieven van de heer Ronny Van Humskerken, opvolger: volgende 
document werd ingediend: een recent uittreksel uit het bevolkingsregister.

Feiten/context/motivering
De heer Philippe Vallez dient zijn ontslag in als effectief lid van het Bijzonder Comité voor de 
Sociale Dienst.
Aangezien er geen opvolgers werden opgenomen in de akte van voordracht van de 
kandidaat-leden van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst, op naam van mevrouw 
Martine VANDER EECKEN en de heer Philippe Marnic VALLEZ, welke werd overhandigd 
aan de algemeen directeur d.d. 21 december 2018, dient de fractie Vooruit een nieuw 
kandidaat-lid en eventuele kandidaat-opvolgers voor te dragen via een nieuwe akte.
De algemeen directeur heeft op 24 juni 2021, ter vervanging van het ontslagnemende lid, 
een voordrachtakte ontvangen op naam van de heer Michel SUPPLY (kandidaat-lid) en de 
heer Ronny VAN HUMSKERKEN (opvolger).
De akte maakt melding van een einddatum van het mandaat van de heer Michel SUPPLY, 
namelijk 31 maart 2023.
De nieuwe akte moet voldoen aan dezelfde voorwaarden als de akten die ingediend zijn bij 
het begin van de legislatuur. De akte moet aan de algemeen directeur bezorgd worden ten 
laatste acht dagen voor de vergadering van de OCMW-raad waarop de geloofsbrieven van 
het nieuwe comitélid zullen worden onderzocht.
Bij de verkiezing als nieuw lid van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst is het vereist 
dat de geloofsbrieven van het kandidaat-lid worden onderzocht om na te gaan of het 
kandidaat-lid nog voldoet aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden en zich niet in één van de 
gevallen van onverenigbaarheid bevindt zoals voorzien in artikel 10 van het decreet over het 
Lokaal Bestuur.
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De eedaflegging gebeurt bij de OCMW-raadsvoorzitter en in aanwezigheid van de algemeen 
directeur. Er wordt een proces-verbaal opgemaakt dat ondertekend wordt door de OCMW-
raadsvoorzitter en de algemeen directeur. Het wordt daarna aan de voorzitter van het 
Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst bezorgd. 
Met de installatie van de heer Michel SUPLLY als lid van het Bijzonder Comité voor de 
Sociale Dienst wordt geen afbreuk gedaan aan de rechtsgeldige samenstelling van het 
Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst, zoals bepaald in artikel 94 van het decreet over het 
Lokaal Bestuur, eerste lid, dat stelt dat het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst bestaat 
uit personen van verschillend geslacht.

Besluit: Met algemene stemmen
Artikel 1: 
Neemt kennis van het ontslag van de heer Philippe VALLEZ als effectief lid van het Bijzonder 
Comité voor de Sociale Dienst.
Artikel 2:
Neemt kennis van de ontvankelijke akte, waarbij één kandidaat-lid, de heer Michel SUPPLY, 
en één opvolger, de heer Ronny Van Humskerken, voor het Bijzonder Comité voor de 
Sociale Dienst worden voorgedragen.
Artikel 3:
De geloofsbrieven van de heer Michel SUPPLY goed te keuren.
Artikel 4: 
Neemt akte van dat het voorgedragen kandidaat-lid, de heer Michel SUPPLY, verkozen 
wordt verklaard als lid van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst.

Youssef Elidrissi (raadslid, Groen) komt de zitting binnen.

Financieel beheer

2. Jaarrekening 2020 van het Lokaal Bestuur Ronse - deel OCMW. Vaststelling.
Bevoegdheid/rechtsgrond

˗ De organieke wet van 08 juli 1976 op de OCMW’s, artikel 2.
˗ Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 77 en artikel 

78, 2° lid en artikel 84 tot en met 86.
˗ Het besluit van de Vlaamse regering van 30 maart 2018 over de beleids- en 

beheerscyclus.
˗ Het ministerieel besluit van 26 juni 2018 over de beleids- en beheerscyclus.

Relevante documenten
Het ontwerp van jaarrekening 2020 van het Lokaal Bestuur Ronse.

Feiten/context/motivering
Er werd een ontwerp van jaarrekening 2020 van het Lokaal Bestuur Ronse gemaakt.
Conform de bepalingen van het artikel 260 e.v. van het decreet over het Lokaal Bestuur dient 
de jaarrekening te worden vastgesteld voor 30 juni  van het boekjaar dat volgt op het 
boekjaar waarop de rekening betrekking heeft en dient ze nadien ter goedkeuring te worden 
voorgelegd aan de toezichthoudende overheid.
De stad en het OCMW vormen samen 1 rapporteringsentiteit en maken een geïntegreerde 
jaarrekening. Juridisch blijven het echter 2 afzonderlijke entiteiten. Daarom stemmen de 
gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn elk over hun deel van de 
gezamenlijke jaarrekening. De gemeenteraad keurt het deel van de jaarrekening zoals 
vastgesteld door de OCMW-raad goed en stelt zo de gezamenlijke jaarrekening van de stad 
en het OCMW definitief vast.
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Adviezen/visum
Het advies 2020-09 d.d. 17 juni 2021 van de Financiële Dienst inzake de jaarrekening 2020 
van het Lokaal Bestuur Ronse.

Voordracht
Op voorstel van het Vast Bureau.

Besluit:
Voor de fractie Groen onthouden zich: Lech Schelfout, Youssef Elidrissi
Voor de fractie CD&V stemmen voor: Diederik Van Hamme, Luc Dupont, Joris 
Vandenhoucke, Jan Foulon, Ignace Michaux, Yves Deworm, Patrice Dutranoit, Eva 
Lamon, Eugénie Carrez, Leonard Verstichel
Voor de fractie N-VA stemmen voor: Brigitte Vanhoutte, Aaron Demeulemeester, Wim 
Vandevelde, David Vandekerkhove, Rossana Khoshaba, Sylvie Van Overmeeren, Jo 
Cornelus, Dominique Opsomer
Voor de fractie Open Vld onthouden zich: Tom Deputter, Guillaume Devos
Voor de fractie Vooruit onthouden zich: Gunther Deriemaker, Pol Kerckhove, Björn 
Bordon, Koen Haelters, Jean-Pierre Stockman, Philippe Vallez
Enig artikel: 
De jaarrekening 2020 van het Lokaal Bestuur Ronse – deel OCMW vast te stellen.

Leven en welzijn

3. Sociaal Huis. Aanpassing van het 'Reglement inzake toekenning en gebruik van 
waardebonnen ter ondersteuning van het consumptiebudget voor kwetsbare 
doelgroepen en van de lokale economie'. Goedkeuring.

Bevoegdheid/rechtsgrond
˗ De organieke wet van 08 juli 1976 op de OCMW’s, artikel 2.
˗ Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 78, tweede lid, 3°. 
˗ Het ministerieel besluit van 30 juni 2020 en latere wijzigingen, houdende dringende 

maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken.
˗ Het besluit van de Vlaamse Regering van 10 juli 2020 tot toekenning van een 

specifieke subsidie aan de Vlaamse gemeenten, OCMW’s en de Vlaamse 
Gemeenschapscommissie ter ondersteuning van het consumptiebudget voor 
kwetsbare doelgroepen. 

˗ De beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen d.d. 30 oktober 2009 
inzake de geschenkbon Ronse.

˗ De beslissing van het Vast Bureau d.d. 28 september 2020 betreffende het reglement 
inzake de toekenning en het gebruik van waardebonnen ter ondersteuning van het 
consumptiebudget voor kwetsbare doelgroepen en van de locale economie.

˗ De beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn d.d. 16 november 2020 
betreffende de bekrachtiging van de beslissing van het Vast Bureau d.d. 28 september 
2020 aangaande het reglement inzake de toekenning en het gebruik van 
waardebonnen ter ondersteuning van het consumptiebudget voor kwetsbare 
doelgroepen en van de locale economie.

˗ De beslissing van het Vast Bureau d.d. 21 juni 2021 aangaande de aanpassing van 
het ‘reglement inzake de toekenning en het gebruik van waardebonnen ter 
ondersteuning van het consumptiebudget voor kwetsbare doelgroepen en van de 
lokale economie’.
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Relevante documenten
˗ Nota Federale en Vlaamse financiële coronasubsidies – voor uitvoering OCMW’s.
˗ Aanvraagformulier consumptiebonnen.
˗ Reglement inzake de toekenning en het gebruik van waardebonnen ter 

ondersteuning van het consumptiebudget voor kwetsbare doelgroepen en van de 
lokale economie goedgekeurd door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn d.d. 16 
november 2020.

˗ Nieuw goed te keuren reglement inzake de toekenning en het gebruik van 
waardebonnen ter ondersteuning van het consumptiebudget voor kwetsbare 
doelgroepen en van de lokale economie

˗ Advies dienst Omgeving.

Feiten/context/motivering
De Vlaamse Regering besliste op 10 juli 2020 om aan de gemeenten en OCMW’s in 2020 
een subsidie van 15 miljoen euro toe te kennen ter ondersteuning van het consumptiebudget 
voor kwetsbare doelgroepen. Met die financiële aanmoediging wil de Vlaamse Regering:

 de koopkracht verhogen van huishoudens die omwille van de coronacrisis ernstig 
inkomensverlies leden en die zich daardoor in een specifieke noodsituatie 
bevinden

 de lokale economie, die evenzeer sterk is getroffen door de coronacrisis, via een 
krachtige lokale impuls versterken.

Het OCMW Ronse wenst aan elke inwoner die behoort tot de “kwetsbare doelgroep” 
cadeaucheques te geven.
Budget?
Beschikbaar budget: 70.923,90 EUR
Aangevraagd budget: 70.923,90 EUR.
Welk systeem?
Het Stadsbestuur Ronse heeft reeds een bestaand systeem van cadeaucheques. Het gaat 
hier over een systeem van ‘cheques’ in coupures van 10 EUR, te gebruiken in zelfstandige 
zaken op het grondgebied. Deze cheques kunnen momenteel aangekocht worden als 
geschenk.
Wij opteerden om dit bestaande systeem te gebruiken als extra ondersteuning voor 
kwetsbare burgers die sterk te lijden hadden onder de Corona-crisis. De doelgroep die werd 
bepaald :

 Mensen die (tijdelijk) werkloos werden en inkomensverlies leden
 Zelfstandigen in faillissement of éénmanszaken die geleden hebben, beiden ten 

gevolge van Covid.
 Hulpgeld omwille van Covid

De handelaren brengen de cheques binnen bij de Unie der Handelaars die de handelaren 
terugbetaalt. Het OCMW Ronse sloot een samenwerkingsovereenkomst af met de Unie voor 
het doorstorten van de subsidies.
Het consumptiebudget kan enkel besteed worden bij lokale handelaars die ingestapt zijn op 
het systeem van de cadeaucheques.
We zijn gestart van zodra de gepersonaliseerde cadeaucheques ter beschikking waren van 
het OCMW Ronse tot maximaal 31 oktober 2021. De bonnen zijn maximaal geldig tot 30 
november 2021. De handelaren hebben dan tijd tot 31 december 2021 om deze in te 
wisselen bij de Unie voor Handelaars en het OCMW Ronse. Daarna dienen wij een 
financiële verantwoording voor te leggen aan de Vlaamse Overheid.
Na evaluatie van de voorbije periode blijkt dat :

 Het budget tot nu toe opgebruikt is tot een bedrag van 3.100,00 EUR. Bij niet 
volledige opname van dit bedrag moet dit terug worden gestort aan de Vlaamse 
Overheid.
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 Van de huidige doelgroepen die vermeld worden in het bestaande reglement, zijn 
er slechts een beperkt aantal die de weg vinden naar het Sociaal Huis :
1. Mensen die (tijdelijk) werkloos werden en inkomensverlies leden
2. Zelfstandigen in faillissement of éénmanszaken die geleden hebben, beiden 

ten gevolge van Covid.
3. Hulpgeld omwille van Covid

 Het reglement werd opgemaakt op basis van de getroffen doelgroepen 
geformuleerd door Covivat. De voorbije maanden hebben we tal van acties 
ondernomen om deze doelgroepen te bereiken:

o Meermaals communicatie via de gebruikelijke info kanalen
o Aanschrijven van alle zelfstandigen en bedrijven in Ronse
o Aanschrijven van schuldbemiddelaars
o Aanschrijven van sociale partners met alle communicatie
o Verspreiden van folders in de scholen
o Contacteren van alle LAC dossiers
o Infosessies voor sociale partners die kunnen zorgen voor toeleiding

Doch bereiken we niet de getroffen doelgroepen door :
 De vraag naar een financieel en sociaal onderzoek die de gezinnen afschrikt, doch 

een wettelijke verplichting is.
 Schaamte om hulp te vragen aan het OCMW.

Om bovenstaande redenen wordt voorgesteld om de doelgroepen uit te breiden met : 
1. Leefloongerechtigden : Het leefloon is zelden voldoende om een menswaardig 

leven te leiden. Niet voor de periode van de Covid-19 pandemie, nog minder 
tijdens Covid-19. De federale overheid beaamt dit en besliste dat 
leefloongerechtigden tot juni 2021 vijftig euro meer leefloon ontvangen, volledig 
vergoed door de federale overheid. Dit extra bedrag is gelijk voor alle 
gerechtigden, onafhankelijk van de gezinssamenstelling. Het bedrag van leefloon 
voor gezinnen met kinderen staat echter ver af van de armoedegrens in België.

2. Personen in Budgethulpverlening : Veel gezinnen in budgethulpverlening moeten 
rondkomen met 40 EUR/50 EUR per week. Gezien de stijging van de prijzen voor 
basisbehoeften zoals voeding,… is het niet eenvoudig voor deze gezinnen om 
rond te komen met hun wekelijkse budget.

Voor deze doelgroepen wordt het sociaal en financieel onderzoek uitgevoerd zoals 
standaard wordt voorzien om het recht te openen op leefloon en budgethulpverlening.
De bijkomende voorwaarden zijn : 

 Leefloongerechtigd of in budgethulpverlening met of zonder schulden
 Spaargeld onder de 5.000 EUR
 Voor alle kinderen waarvoor de persoon zelf financiële lasten betaalt
 Op voorstel van de maatschappelijk werker.

De waardebonnen zullen als volgt verdeeld worden :
Voor doelgroepen 4 tot 5:

 12 waardebonnen van 10 EUR per gezin = 120 EUR;
 4 waardebonnen van 10 EUR extra per kind = 40 EUR;
 2 waardebonnen van 10 EUR extra voor alleenstaanden en alleenstaande 

gezinnen met kinderen= 20 EUR.
Voorbeeld : Alleenstaande mama met 2 kinderen:
120 EUR + 80 EUR + 20 EUR = 220 EUR aan waardebonnen.
Er wordt geopteerd om éénmalig deze consumptiebonnen te verdelen aan de cliënten en 
niet per maand door de administratieve impact aangezien deze bonnen op papier dienen 
verdeeld te worden. In totaal gaat het momenteel over 300 gezinnen. Ook nieuwe cliënten 
kunnen tot eind oktober 2021 hierop beroep doen.
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Raming:
Leefloon
103 gezinnen:
TOTAAL van 17.600 EUR.
Budgethulpverlening: 
198 gezinnen:
TOTAAL van 33.510 EUR
TOTAAL op 51.140 EUR van de 70.923,90 EUR.
De waardebonnen zullen op lijst worden toegekend door het BCSD conform het reglement 
en op voorstel van de maatschappelijk werker.
De andere doelgroepen en bepalingen blijven bestaan in het reglement. De doelgroepen 1 
tot 3 kunnen bijkomend ook nog steeds beroep doen op de federale middelen.

Voorstel
Op voorstel van het Vast Bureau d.d. 21 juni 2021.

Besluit: Met algemene stemmen
Enig artikel: 
Goedkeuring te verlenen aan de aanpassing van het ‘Reglement inzake de toekenning en 
het gebruik van waardebonnen ter ondersteuning van het consumptiebudget voor kwetsbare 
doelgroepen en van de lokale economie’.

4. Bekrachtiging beslissing vast bureau d.d. 21 juni 2021 inzake 
Samenwerkingsovereenkomst met OCMW Oudenaarde en CAW Oost-Vlaanderen 
in het kader van aanwending van de subsidie voor psychologische hulpverlening 
aan kwetsbare doelgroepen. Goedkeuring.

Bevoegdheid/rechtsgrond
˗ De organieke wet van 08 juli 1976 op de OCMW’s, artikel 2.
˗ Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 78, tweede lid, 3°. 
˗ Het koninklijk besluit van 24 december 2020 houdende maatregelen ter bevordering 

van het psychologisch welzijn van de gebruikers van de dienstverlening van de 
openbare centra voor maatschappelijk welzijn en ter verbetering van de toepassing 
van de preventieve gezondheidsmaatregelen.

˗ De omzendbrief van 21 februari 2021 bij het koninklijk besluit van 24 december 2020 
houdende maatregelen ter bevordering van het psychologisch welzijn van de 
gebruikers van de dienstverlening van de openbare centra voor maatschappelijk 
welzijn en ter verbetering van de toepassing van de preventieve 
gezondheidsmaatregelen.

˗ De beslissing van het Vast Bureau d.d. 19 april 2021 inzake aanwending van de 
subsidie voor psychologische hulpverlening aan kwetsbare doelgroepen door 
uitwerken van een samenwerkingsovereenkomst met het OCMW Oudenaarde en het 
Centrum voor Algemeen Welzijnswerk (CAW) Oost-Vlaanderen.

˗ De beslissing van het Vast bureau d.d. 21 juni 2021 inzake de goedkeuring van de 
samenwerkingsovereenkomst ‘Project psychologische steun tijdens Corona – tussen 
OCMW Ronse, OCMW Oudenaarde & CAW’.

Relevante documenten
Samenwerkingsovereenkomst ‘Project psychologische steun tijdens Corona – tussen OCMW 
Ronse, OCMW Oudenaarde & CAW’.
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Feiten/context/motivering
Op basis van het Koninklijk Besluit van 24 december 2020 houdende maatregelen ter 
bevordering van het psychologisch welzijn van de gebruikers van de dienstverlening van de 
openbare centra voor maatschappelijk welzijn en ter verbetering van de toepassing van de 
preventieve gezondheidsmaatregelen wordt aan de OCMW’s een toelage toegekend om:

 het psychologisch welzijn van de gebruikers te bevorderen en om het 
psychologisch lijden als gevolg van sociaal isolement te bestrijden

 om het begrip en de toepassing van preventieve gezondheidsmaatregelen te 
verbeteren.

Het OCMW Ronse heeft voor de periode van 01 december 2020 tot en met 31 december 
2021 een toelage van 11.369,00 EUR ontvangen.
De toelage kan gebruikt worden voor de financiering van acties en projecten om 
psychologische ondersteuning te organiseren of om het sociaal isolement van de gebruikers 
te doorbreken, al dan niet in samenwerking met of voor prestaties van derden voor de 
psychologische ondersteuning van de gebruikers. Deze subsidie kan ook worden gebruikt 
voor de financiering van acties en projecten met het oog op het verbeteren van het begrip en 
de toepassing van de gezondheidsmaatregelen ter voorkoming van de verspreiding van het 
coronavirus en voor de financiering van campagnes om de acties en projecten van de 
OCMW’s inzake psychologische ondersteuning en bewustmaking van de 
gezondheidsmaatregelen bekend te maken.
De toelage kan worden aangewend voor uitgaven die betrekking hebben op personeels-, 
werkings- en investeringskosten.
Bij navraag bij de maatschappelijk werk(st)ers bleek dat er voornamelijk nood is aan 
psychologische hulpverlening voor cliënten gezien de enorme wachtlijsten in het huidige 
aanbod. 
Om deze reden nam het afdelingshoofd Leven en Welzijn contact op met haar collega 
afdelingshoofd van het OCMW Oudenaarde om te achterhalen of de beide besturen de 
budgetten niet konden samenleggen en samen een partner konden zoeken om deze 
hulpverlening aan onze cliënten aan te bieden. OCMW Oudenaarde heeft +/- hetzelfde 
bedrag ter beschikking gekregen.
Vervolgens werd samen met verschillende potentiële partners in gesprek gegaan waaronder 
CGG, Huis van de Mens, Solentra en CAW Oost-Vlaanderen.
CAW Oost-Vlaanderen is de enige aanbieder die op korte termijn een uitbreiding van zijn 
eerstelijns psychologisch aanbod in onze regio kon realiseren.

 Voor de toelage kunnen zij voor Ronse 70 sessies aanbieden aan cliënten. Per 
cliënt wordt een maximum van 10 sessies afgebakend.

 Ze zouden dit lokaal organiseren in het CAW Ronse.
 Het gaat hier wel over eerstelijns psychologisch aanbod, met andere woorden : 

zware psychische stoornissen kan het CAW niet opnemen.
 Het gaat eerder over bijvoorbeeld volgende thema’s: eenzaamheid, relationele 

problemen, financiële zorgen, opvoeding/ouderschap, laag zelfbeeld, depressies.
 Het CAW kan onmiddellijk starten.
 De kostprijs is hoog door de snelheid waarbij we verwachten dat het kan starten: 

de subsidies zijn maar beschikbaar tot eind 2021 en de anciënniteit van de 
persoon (24 jaar) die dit lokaal zal opnemen. De anciënniteit maakt wel dat het 
een ervaren persoon is die de begeleiding zal opnemen.

In overleg met het OCMW Ronse, het OCMW Oudenaarde en CAW Oost-Vlaanderen werd 
uiteindelijk beslist een samenwerkingsovereenkomst op te maken teneinde zo snel mogelijk 
te kunnen starten met deze psychologische hulpverlening.
De 3 partijen gaan vanaf 14 juni 2021 tot 31 december 2021 samenwerken om deze 
psychologische hulp aan te bieden aan cliënten van de sociale diensten van Ronse en 
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Oudenaarde, met de middelen voorzien in hoger vermeld koninklijk besluit van 24 december 
2020.
De doelgroep werd afgebakend op basis van volgende criteria:

 Cliënten van de sociale dienst uit Oudenaarde en Ronse die psychologische 
ondersteuning nodig hebben naar aanleiding van Corona

 Het gaat over eerstelijnspsychologische hulp waarbij elke cliënt recht heeft op 10 
sessies. Het gaat niet over cliënten met een zware psychologische problematiek 
zoals psychose, borderline, …

 Anderstaligen zijn ook welkom mits inzet van een tolk. De prijs van de tolk wordt 
aangerekend aan het lokaal bestuur indien nodig.

Het aanbod is voor de cliënt kosteloos. De kostprijs van de hulpverlener van het CAW kan de 
maximum kostprijs van de subsidie uit het koninklijk besluit van 24 december 2020 niet 
overstijgen:

 OCMW Ronse betaalt maximum 11.369,00 EUR (totaal bedrag van subsidie uit 
KB 24/12/2020)

 OCMW Oudenaarde betaalt maximum 12.464,00 EUR (totaal bedrag van subsidie 
uit KB 24/12/2020).

Het CAW stuurt de factuur per kwartaal door naar beide besturen met een transparant 
overzicht wie wat betaalt voor welke prestaties van de pyschologische hulp.
De hulpverlener van CAW Oost-Vlaanderen zal minimum 14 begeleidingen opstarten:

 Minimum 7 cliënten verbonden aan de sociale dienst in Oudenaarde
 En minimum 7 cliënten verbonden aan de sociale dienst in Ronse.

Elke cliënt heeft recht op 10 sessies psychologische begeleiding.
Gezien het beperkte aanbod gaat de hulpverlener van het CAW eerst een gerichte screening 
organiseren van de mogelijke cliënten in elk bestuur. Deze screening gebeurt in overleg met 
de hoofdmaatschappelijk werk(st)ers van het OCMW Oudenaarde of het OCMW Ronse. 
Beide partijen bepalen mee of een cliënt al dan niet een traject psychologische hulp kan 
opstarten.
Bovenstaande outputcriteria worden op maat van elk bestuur geëvalueerd op het einde van 
de overeenkomst. 
Het CAW engageert zich om :

 alle kennis en ervaring van eerstelijns psychologische hulp in te zetten
 intervisie en opvolging te voorzien
 te voorzien in een evaluatiemoment eind december 2021 met de nodige stukken 

ter verantwoording en rapportering naar het OCMW van Oudenaarde en OCMW 
Ronse.

Op 21 juni 2021 werd de concrete samenwerkingsovereenkomst van het OCMW Ronse met 
het OCMW Oudenaarde en CAW Oost-Vlaanderen voorgelegd aan het Vast Bureau ter 
goedkeuring en met het oog op de bekrachtiging door de OCMW-raad, teneinde zo snel 
mogelijk te kunnen starten met deze psychologische hulpverlening. Ook het OCMW van 
Oudenaarde doet daartoe het nodige.

Voorstel
Op voorstel van het Vast Bureau d.d. 21 juni 20212 met vraag tot bekrachtiging van deze 
beslissing.

Besluit: Met algemene stemmen
Artikel 1: 
De beslissing van het Vast Bureau d.d. 21 juni 2021 te bekrachtigen als volgt : 
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‘Artikel 1: 
Goedkeuring te verlenen aan de samenwerkingsovereenkomst ‘Project 
psychologische steun tijdens Corona – tussen OCMW Ronse, OCMW Oudenaarde & 
CAW Oost-Vlaanderen’ teneinde een aanbod inzake psychologische hulpverlening te 
verstrekken met de middelen zoals voorzien in het koninklijk besluit van 24 december 
2020 houdende maatregelen ter bevordering van het psychologisch welzijn van de 
gebruikers van de dienstverlening van de openbare centra voor maatschappelijk 
welzijn en ter verbetering van de toepassing van de preventieve 
gezondheidsmaatregelen.’

Namens de OCMW-raad:

Algemeen directeur Voorzitter

Linda Vandekerkhove Diederik Van Hamme
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