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Goedkeuring van de verwerkingsovereenkomst tussen de Stad Ronse en het
OCMW Ronse voor het project 'Automatische vrijetijdspas'.
Bekrachtiging van de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen
d.d. 06 september 2021.
Bevoegdheid/rechtsgrond
˗
˗

˗

˗

Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 56.
De beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen d.d. 11 januari 2021
betreffende de ‘Overeenkomst nummer 20/106 met de Kruispuntbank van de Sociale
Zekerheid inzake de mededeling van persoonsgegevens door de Kruispuntbank van
de Sociale Zekerheid aan de Stad Ronse, voor de automatische toekenning van
aanvullende rechten’.
De beslissing van de gemeenteraad van 25 januari 2021 houdende kennisname van
de Overeenkomst nummer 20/106 met de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid
inzake de mededeling van persoonsgegevens door de Kruispuntbank van de Sociale
Zekerheid aan de Stad Ronse, voor de automatische toekenning van aanvullende
rechten.
De beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen d.d. 06 september
2021 houdende de goedkeuring van de verwerkingsovereenkomst tussen de Stad
Ronse en het OCMW Ronse voor het project ‘Automatische vrijetijdspas’.

Relevante documenten
Verwerkingsovereenkomst tussen
’Automatische Vrije Tijds-pas’.

Stad

Ronse
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OCMW

Ronse

betreffende

de

Feiten/context/motivering
De Stad Ronse heeft een sterk vrijetijdsaanbod. Sport, cultuur en spel zijn immers zeer
belangrijk voor de ontplooiing en het welzijn van de inwoners. Om deelname aan vrije tijd
voor alle bewoners toegankelijk te maken werd reeds lange tijd geleden in Ronse een
kortingspas ontwikkeld : ‘de Vrije Tijdspas’.
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Deze VT-pas kan door alle Ronsenaars worden aangekocht voor 5 EUR en geeft toegang tot
een korting op tal van activiteiten van de stad. Op vertoon van de VT-pas krijgt de inwoner
een korting op :
 het volledig aanbod van het Cultuurcentrum De Ververij
 alle sportkampen en lessenreeksen georganiseerd door het lokaal bestuur
 de vakantie-initiatieven voor kinderen en jongeren georganiseerd door het lokaal
bestuur.
De VT-pas kan aangevraagd worden bij de verschillende vrijetijdsdiensten of bij de
inschrijving voor een bepaalde activiteit.
Deze pas is steeds geldig vanaf 01 september van een lopend kalenderjaar tot en met 31
augustus van het volgende jaar.
Daarnaast bestaat ook een regeling voor kwetsbare gezinnen in Ronse (OMNIO-statuut,
schuldbemiddeling…). Hiervoor doet de stad een extra inspanning met de VT1-pas. Deze
VT1-pas is uniek omdat deze niet alleen kortingen biedt op de activiteiten georganiseerd
door de stad, maar ook op jaarabonnementen of inschrijvingen bij de deelnemende lokale
sportclubs, cultuur- en jeugdverenigingen.
Op vertoon van de VT1-pas krijgt de inwoner van Ronse een korting op :
 het volledig aanbod van het Cultuurcentrum De Ververij
 alle sportkampen en lessenreeksen georganiseerd door het lokaal bestuur
 de vakantie-initiatieven voor kinderen en jongeren georganiseerd door het lokaal
bestuur
 alle activiteiten georganiseerd door de dienst Toerisme
 alle activiteiten georganiseerd door de bibliotheek
 inschrijvingsgelden bij de Kunstacademie Vlaamse Ardennen
 inschrijvingsgelden of jaarabonnementen van de deelnemende verenigingen.
Jaarlijks ontvangen de mensen die in aanmerking komen voor deze VTP1 automatisch de
VT-pas samen met een brochure die informeert over de kortingen waarop de pas recht geeft.
Bewoners die na de periode van de automatische verdeling in schuldhulpverlening of een
bijzondere omstandigheid terechtkomen, krijgen na evaluatie door de sociale diensten een
VT-pas in het Sociaal Huis.
Om dubbele registratie te vermijden (sommige personen zullen zowel gekend zijn bij het
OCMW als bij de stad inzake het recht op verhoogde tegemoetkoming) is het aangewezen
dat de gegevens worden uitgewisseld omtrent welke personen reeds via de stad een
Vrijetijdspas ontvangen op basis van de lijst van de Kruispuntbank.
Omgekeerd, omwille van het versterkt beroepsgeheim geldend voor het OCMW is het niet
aangewezen dat het OCMW hun gegevens deelt met de stad.
Daar Stad Ronse en OCMW Ronse nog steeds 2 aparte rechtspersonen zijn, moet in het
kader van de GDPR-wetgeving tussen de beide besturen een verwerkingsovereenkomst
afgesloten worden.
Doel van deze verwerkingsovereenkomst en project : de verwerking van adresgegevens van
inwoners met een domicilie in RONSE die via de dienst Vrije tijd Stad Ronse recht hebben
op een Vrijetijdspas en die genieten van een verhoogde tegemoetkoming. Dit ten behoeve
van het verhogen van de toegang tot deze Vrijetijdspas van OCMW-cliënten en het
vermijden van dubbele uitgifte van deze pas.
Het project ‘Verhogen van de toegang tot de Vrijetijdspas voor de personen die nog niet
genieten van deze pas doch op basis van verhoogde kwetsbaarheid hier wel recht op
hebben’ is een project, waarbij dit gebeurt via :
 individuele begeleiding van personen of gezinnen bij het OCMW Ronse: hun noden
bevragen op vlak van vrijetijd, op basis daarvan gericht doorverwijzen, vertrouwen
opbouwen en praktisch ondersteunen.
 een aanspreekpunt zijn voor personen of gezinnen in individuele hulpverlening bij het
OCMW Ronse met betrekking tot de ‘automatische vrijetijdspassen’ en informatie op
maat aanbieden.
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drempels en toegang naar het vrijetijdsaanbod verlagen door het verlenen van een
Vrijetijdspas door het OCMW volgens het vigerende reglement.
het sociale netwerk van gezinnen vergroten en verstevigen.
het informeren van personen of gezinnen in individuele hulpverlening over het feit dat
enkel de noodzakelijke gegevens worden gebruikt om een ‘automatische vrijetijdspas’ te
verlenen en dat deze gegevens enkel voor dit doel mogen gebruikt worden.
het door het OCMW Ronse ingeven van deze gegevens in het midoffice programma
‘CRM’ waardoor een uniek nummer van pas kan worden gegenereerd.





Doelgroep voor het OCMW:
 Het project richt zich op alle personen of gezinnen die cliënt zijn bij het OCMW Ronse,
gedomicilieerd zijn in RONSE en voldoen aan de voorwaarden. Concreet gaat het om
alle personen of gezinnen :
o waarvan hun inkomen lager is dan het leefloon als samenwonende en gezin +10 %
o waarvan hun inkomen lager is dan het leefloon als alleenstaande + 20 %
o die een dossier schuldbemiddeling hebben bij het OCMW Ronse met een
schuldenlast en maximum 5.000 EUR spaargeld bezitten
o die zich in een precaire situatie bevinden en waarbij uit het sociaal en financieel
onderzoek blijkt dat zij recht hebben op een vrijetijdspas categorie 1.
De verwerkingsovereenkomst Stad-OCMW inzake de Automatische Vrijetijdspas dient door
beide besturen goedgekeurd te worden.
Deze verwerkingsovereenkomst Stad-OCMW wordt ter bekrachtiging voorgelegd aan
Gemeenteraad en OCMW-raad.
Advies
˗
˗
˗

De informatieveiligheidsconsulent gaf positief advies.
Het afdelingshoofd Leven en Welzijn gaf positief advies.
Het afdelingshoofd Vrije Tijd gaf positief advies.

Voorstel
Op voorstel van het College van Burgemeerster en Schepenen.
Besluit: Met algemene stemmen :
Enig artikel:
De beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen d.d. 06 september 2021
houdende goedkeuring van de verwerkingsovereenkomst tussen de Stad Ronse en het
OCMW Ronse voor het project ‘Automatische vrijetijdspas’ te bekrachtigen als volgt :
Artikel 1:
Goedkeuring te verlenen aan de verwerkingsovereenkomst tussen de Stad Ronse en
het OCMW Ronse voor het verwerken van de gegevens in het kader van de
‘Automatische vrijetijdspas’.
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