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Volgen online : Rosanna Khoshaba, Tom De Putter, schepen Jan Foulon, Youssef Elidrissi 

Verontschuldigd : schepen Ignace Michaux. 

Er waren gemeenteraadsleden en publiek aanwezig. 
 
Uiteenzetting : Katrien Kiekens, afdelingshoofd Leven en Welzijn 
Verslag : Fabienne Verleyen, bestuurssecretaris 

Inleiding door Voorzitter Diederik Van Hamme 

Uiteenzetting door Katrien Kiekens, aan de hand van de power-point. 

Vandaag ligt het definitieve plan voor. In juni werd aan jullie de discussienota en het ontwerp 
voorgelegd en dit werd toen reeds besproken. 
Ondertussen werd een feedbackronde gehouden met de sociale partners. Onze documenten werden 
eveneens voorgelegd aan een aantal experten. De leden van het BCSD en het MAT hebben hier ook 
inzage in gekregen en hun feedback gegeven. 
Deze zomer werd werk gemaakt van een financieel plan dat staat uitgesplitst over een aantal jaren 
hoe we het budget gaan verdelen alsook per actie welke timing die daaraan gekoppeld is. 
Alle feedback en het voorgaande werd in een aantal stuurgroepen besproken en in september 
voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen. Dit is uiteindelijk geresulteerd in het 
plan dat momenteel voorligt. 

Feedbackronde ( juli - augustus 2021): 

 7 personen hebben de bevraging ingevuld vanuit 7 verschillende organisaties 
 4 reacties van verschillende organisaties op mail ontvangen 
 Leden van het BCSD en MAT 
 Experten: 

o CEBUD (Centrum voor budgetadvies en -onderzoek van Thomas More) 
o Nele COX (Vives) 
o Henk Vanhooteghem (Steunpunt armoede)  
o Sarah Meys (Kinderrechtencommissaris) 
o Dries Verlet (Ugent en Statistiek Vlaanderen) 

Financieel plan + timing (juli -oktober 2021)  

Bouwstenen 

 Sterk sociaal werk en tegelijkertijd aanpak van structuren en processen 
 Inzet op verschillende levensdomeinen en grondrechten met een streven naar een duurzame 

insluiting van mensen in armoede met toegankelijkheid (7B's) als motor van verandering. 
 Specifieke aandacht voor kinderarmoede als onderdeel van gezinsarmoede 
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 Sterk flankerend en stadsbreed beleid met signaalfunctie naar hogere overheden 
 Participatie als feitelijk proces 
 Hogere inzet op preventief en proactief beleid 
 Duurzame acties: ‘proportioneel universalisme’ 
 Uitbouw regierol Lokaal bestuur in kader van welzijn/armoede 
 Sterk netwerk tegen armoede 
 Dynamisch plan: wordt regelmatig geëvalueerd en gemonitord 

Levensdomeinen 

 Inkomen, Tewerkstelling, Wonen, Onderwijs, Kinderarmoede, Maatschappelijke participatie 
en Gezondheid 

Vragen over het 1ste stuk 

Geen vragen. 

Thema overkoepelende items 

Doelstelling 1 We bouwen een outreachende werking van het Sociaal Huis uit: 
1.Aanwerving van een outreachend team voor het Sociaal Huis (2024) 
2.Hervatten en uitbreiden van contact- en aanschrijfbeleid en communicatiebeleid (2022 -2025) 
3.Continuering én verdere uitbouw van het project de wegwijzers (2023) 
 
Doelstelling 2 Het Lokaal Bestuur neemt de regierol voor armoede en welzijn op: 
1.Aanstellen projectregisseur Armoede (2022) 
2.Reorganisatie werking Sociaal Huis (2021 -2025) 
3.Lokale rechtenverkenner (2023) 
 
Bedenkingen omtrent Doelstelling 1 : We bouwen een outreachende werking van het Sociaal Huis 
uit. 
Vraag :  De jaartallen die hier op vermeld staan, hebben die betrekking op een jaar met het begin of 
einde ? 
Antwoord : Neen, die slaan op het startpunt of een looptijd. 
 
Bedenkingen omtrent Doelstelling 2 : Het Lokaal bestuur neemt de regierol voor armoede en welzijn 
op  
Geen vragen. 
 
Doelstelling 3 We zetten in op maximale automatisering van rechten 
1.Screening mogelijkheid automatisering rechten voor kwetsbare gezinnen 
2.Sociale pas: Alle sociale lokale rechten op één medium (2023) 
 
Doelstelling 4 We ondersteunen alle burgers in hun digitale vaardigheden en mogelijkheden 
1.Uitbouwen van een digipunt (2022) 
2.Screening eigen (digitale) communicatiekanalen op laagdrempeligheid en duidelijkheid (2022 - 
2024) 
3.Sociaal Huis E-inclusief (2022) 
 
Bedenkingen omtrent Doelstelling 3 : We zetten in op maximale automatisering van rechten 
Geen vragen. 
 



3 
Gemeenteraadscommissie Leven en Welzijn d.d. 10 november 2021 

Doelstelling 4 : We ondersteunen alle burgers in hun digitale vaardigheden en mogelijkheden 
Geen vragen. 
 
Doelstelling 5 Het Lokaal Bestuur voert een taalbeleid dat gericht is op een verhoging van de 
gelijke kansen en de participatiegraad van al haar burgers 
1.Opmaak van een taalbeleidsplan en continuering van de taalcoach (2022) 
2.Ouders tolken voor ouders (2024) 
 
Doelstelling 6 Stad Ronse een diverse Stad met kansen voor iedereen 
1.Aanstellen van 1 VTE beleidsmedewerker Inclusie (2023) 
 
Doelstelling 7 We bouwen een integrale werking van het Sociaal Huis uit (één gezin = één plan) 
1.Een gezinsondersteuningsteam van het Sociaal Huis (2023) 
2.Dienst Preventie onderbrengen in Sociaal huis 
 
Doelstelling 5 : Het Lokaal Bestuur voert een taalbeleid dat gericht is op een verhoging van de gelijke 
kansen en de participatiegraad van al haar burgers 
Geen vragen. 
 
Doelstelling 6 : Stad Ronse een diverse Stad met kansen voor iedereen 
Geen vragen. 
 
Doelstelling 7 : We bouwen een integrale werking van het Sociaal Huis uit (één gezin = één plan) 
Geen vragen. 
Vr : Een vraag in verband met de 1° doelstelling, gaat er een aparte convenant worden opgesteld en 
dat dan met een nieuwe partner ? Hiermee wordt bedoeld het project van de Wegwijzers ? 
Antw : Ja, dat is nog niet duidelijk maar er zullen sowieso gesprekken zijn met zowel 
Samenlevingsopbouw als met de Vrolijke Kring omdat zij het op dit moment trekken. We gaan kijken 
met wie we best een overeenkomst kunnen maken. Ofwel splitsen we de middelen ofwel gaan de 
middelen naar 1 organisatie. De acties zijn op dit moment nog niet helemaal concreet. We moeten 
daar nog verder op inzetten, maar er gaan wel gesprekken volgen. 
Vr: De bedoeling vanuit het verschuiven van de middelen was toch om drempelverlagend te werken 
vanuit het Sociaal Huis. Nu zou dat project toch terug in samenwerking met een partner worden 
uitgebouwd ? 
Hoe heet het in het Armoedeplan, het outreachend team ? Dat komt toch deels in de plaats van de 
Wegwijzers, of heb ik dat verkeerd begrepen ? 
Antw : Neen, het wordt een EN-EN verhaal. 
De outreachende werking doen we zelf. Dat zijn maatschappelijk werk(st)ers die we zelf gaan 
aanwerven maar het project de wegwijzers (die vrijwilligers in armoede die andere mensen in hun 
omgeving in armoede begeleiden), dat project bestaat al, gaan we verder zetten, maar we trekken 
die middelen uit de convenant van het buurtwerk waar het nu inzit. 
We trekken die middelen daar uit om een aparte convenant te schrijven, waar we veel beter de 
voorwaarden en wat we ervan verwachten kunnen omschrijven. 
Dat kan zijn dat die convenant nog altijd met Samenlevingsopbouw wordt afgesloten maar het kan 
evengoed zijn dat dat met de Vrolijke Kring of een andere organisatie gebeurt. Die gesprekken 
moeten nog opstarten. 
Vr : Als je het Armoedeplan leest en uit de feedback die komt uit de werkgroepen blijkt er vaak in 
terugkomt dat de drempel naar het Sociaal Huis zou moeten verlagen. Er zitten een aantal acties in 
waarbij hieraan tegemoet wordt gekomen. Er wordt ook gekozen om de dienst Preventie naar het 
Sociaal Huis te brengen en de gezinsondersteuners die er gaan komen. Maar toch begrijpt hij niet zo 
goed waarom er niet voor geopteerd is om het Sociaal Huis in het Nieuw Administratief Centrum 
(NAC) te integreren. Er zouden geen bouwtechnische bezwaren zijn. Hij wil horen waarom dit zo is, 
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denkt dat het een politieke beslissing is. Stad en OCMW zijn toch gefuseerd toch zeker wat het 
administratieve en het financiële betreft, waarom niet qua dienstverlening. Dus fysiek. Want de Oscar 
Delghuststraat is niet in het centrum van Ronse, voor sommige mensen is dat al een drempel. Het is 
ook een oud gebouw met veel kosten om het in orde te brengen. Begrijpt niet zo goed waarom er niet 
de keuze is gemaakt om dit mee onder te brengen in het NAC. 
Antw burgemeester : Oorspronkelijk was het de bedoeling dat het Sociaal Huis zou integreren in het 
NAC. Daarvan waren we uitgegaan. We hebben er vervolgens nog over nagedacht en discussies 
gevoerd met de personeelsleden van het Sociaal Huis. Vanuit het Sociaal Huis liet men weten, vanuit 
de dienstverlening die men verstrekt aan de burger dat men eigenlijk moet kunnen beschikken over 
individuele bureaus voor de maatschappelijk werkers. Deze dienstverlening vraagt ook de nodige 
privacy, en dat elke maatschappelijk werker een eigen kantoor wou, ook landschapsbureaus waren 
niet direct een optie. Dat was moeilijk te integreren in het NAC. 
We hebben er dan voor geopteerd, als men wou blijven bij de werkwijze die men nu heeft en men ook 
geen beperkt landschapsbureau wou met een aantal mensen, dat dan het Sociaal Huis kan blijven 
waar ze nu zitten. 
Mede uitgaande van het feit dat we van deze campus op termijn toch echt een sociale campus van 
gaan maken. Wetende dat het Woonzorgcentrum hier komt, er komt een herbestemming van de 
gebouwen van WZC De Linde met allerlei sociale invullingen. We hebben ook het Huis van het Kind 
dat nu bij het OCMW zit en dat moeilijk kan geïntegreerd worden in een NAC. Er kunnen nog allerlei 
dienstverleningen zijn vanuit het Sociaal Huis die verleend worden maar die je toch moeilijk kan 
integreren in het NAC. Vandaar dat we dan geopteerd hebben als bestuur, uitgaande van die 
elementen, om het Sociaal Huis te laten waar het nu is en dan op termijn zien we dan waar we 
komen. 
Dat is de bedoeling geweest en de reden waarom we het niet integreren in het NAC. 
Er zijn in het Sociaal Huis een 23-24-tal maatschappelijk werk(st)ers, met dit plan komen er dan nog 
een 7-tal bij, de preventiedienst wordt geïntegreerd, dan heb je echt wel veel ruimte nodig. En er zijn 
andere diensten zoals bv het Huis van het Kind, als je dat op een goede manier wil uitbouwen, vraagt 
dit wel wat ruimte. 
En vermits we ook zitten met een herbestemming van het oude gebouw van het Woonzorgcentrum, 
waar er misschien mogelijkheden zijn om een aantal zaken te integreren en ook meer derden 
toelating te geven om zitdagen te houden, dan kan je dat echt niet doen binnen het NAC. 
Vandaar de keuze om het afzonderlijk te houden. 
 
Inkomen 

Strategische doelstelling: 
menswaardig bestaan door,  

 verlagen non-take-up 
 preventief en proactief beleid 
 drempels naar hulp verlagen 
 verhogen basisinkomen 

Acties 
 Continuering van: 

o Auxilior: materiele hulp (convenant) 
 Bijkomende acties: 

o 1.Nazorg na budgetbeheer (2) (2024) 
o 2.Budgeteducatie van jongeren op school (2 & 3) (2023) 
o 3.Voorschotten op schooltoelage en ten laste name van schoolkosten (3 & 4) (2024) 
o 4. Reductietarief gemeentebelasting van 50 euro voor meeste kwetsbare gezinnen 

(LL, art.60, IGO en schuldbemiddeling) (4) (2023) 
o 5.Installeren van REMI-tool (referentiebudgetten) (4) (2023) 
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Vr : Die voorschotten op schooltoelagen, dat is eigenlijk een louter financiële administratie. Gaat dit 
dan door het Sociaal Huis opgevolgd worden of door de financiële dienst ? 
Antw : Dat zal door beide zijn, de voorschotten zullen wel aangevraagd worden bij ons, maar hoe we 
dat heel concreet gaan doen en hoe we het gaan uitwerken, is nog niet duidelijk. 
We gaan ook proberen om in de toekomst de administratie voor de maatschappelijk werkers zo laag 
mogelijk te houden, dus dat is ook de doelstelling van elke actie. Maar anderzijds het ook zo correct 
mogelijk te houden zodat toch iedereen die er recht op heeft er beroep kan op doen. Dat evenwicht 
moeten we proberen te vinden. 
 
Vr : Er wordt gesproken over voorschotten op een studietoelage. Misschien loop ik vooruit op het 
onderwerp ‘onderwijs’, maar ik vroeg me af of misschien ook binnen het onderwijsopbouwwerk of er 
wordt nagedacht met de scholen over de kostenbeheersing, de manier waarop de factuur van de 
boeken kan gespreid worden, enz… 
Antw : Ja, ‘onderwijs’ komt straks aan bod als thema. Maar dit is zeker iets dat zal meegenomen 
worden als actie. De vraag zal straks beantwoord worden. 
 
Tewerkstelling 

Strategische doelstelling: 
een duurzame job door, 

 activering in ruime zin 
 samenwerking met partners 
 onderwijs en opleidingen 
 voldoen aan randvoorwaarden 

Acties 
 Continuering van: 

o Kopa: Nederlands op de werkvloer (convenant) 
o Grijkoort: Tewerkstelling kansengroepen (convenant)  
o Grijkoort: ESF project ‘Op stap naar werk’ verder zetten (convenant)  
o Kinderopvang Glorieux: Dringende opvang (convenant)  

 Nieuwe acties: 
o 1.Financiering van rijbewijs voor 10 personen per jaar (4) (2024) 
o 2.Uitbreiding van het opleidingsaanbod (3) 
o 3.Structurele samenwerking met VDAB op regionaal niveau (2) (2022) 
o 4.Uitbouw nieuw maatwerkplan via SOLVA (2) 

Vr : Wat het Maatwerkplan betreft, er zijn geen budgetten voor voorzien. Er zal opnieuw in gesprek 
gegaan worden met SOLVA. Waarom is daarvoor gekozen om daar nog geen budgetten tegenover te 
stellen omdat nu de middelen uit het streekoverleg zijn gestopt, zal toch naar de lokale besturen 
worden gekeken om daar een deel van op zich te nemen. Zijn er al gesprekken gestart met SOLVA ? 
Kan daar alsnog op een later moment een budget voorzien worden ? 
Antw burgemeester : In de mate dat SOLVA dat niet zou willen opnemen zullen we daar zelf onze  
conclusies moeten uit trekken.  
Antw schepen Vanhoutte : Bij wijze van aanvulling, de samenwerkingsovereenkomst VDAB en SEVA is 
daar ook een heel belangrijke schakel in. Dus zodanig dat we kunnen regionaal beginnen 
samenwerken rond voornamelijk de sociale economie. En daar is wel al heel concreet een actieterrein 
voorzien in samenwerking met VDAB en SEVA. 
 
Huisvesting 

Strategische doelstelling 
kwalitatief wonen door: 
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 uitbreiden (sociaal) woonaanbod 
 aanklampende en proactieve hulpverlening 
 financiële ondersteuning door voorschotten 

Acties 
 Continuering convenant: 

o Huurdersbond: juridisch huuradvies ( convenant) 
o De Vrolijke Kring: klusjesdienst De Kompanie (convenant) 
o CAW: preventie van uithuiszettingen (convenant) 
o Kwaliteitsvolle en betaalbare sociale woningen (woonbeleidsplan) 

 Nieuwe acties: 
o 1.Inzetten op fonds voor uithuiszetting (2 &3) (2024) 
o 2.Voorschotten verlenen op huurpremie en huursubsidie (3) (2024) 
o 3.Daklozentelling (2) (2024) 
o 4.Aanklampende thuisbegeleiding bij huisvervuiling (2) (2022) 
o 5.Nachtopvang voorzien 100 nachten per jaar (1 & 2) (2022) 

Vr : Mij lijkt het dat, voor wat betreft die eerste acties rond voorschotten en fondsen, het voorschieten 
en opvolgen en betalingsplannen opstellen, dat er toch wel wat creatie van administratief werk is. 
Daar het toch wel echt de bedoeling moet zijn om administratief werk daar zo veel mogelijk te 
beperken. Dus eigenlijk ook hier, voor een stuk aansluitend op mijn eerdere vraag, nl. In hoeverre zal 
dit ook moeten voor een stuk gedragen worden door de financiële dienst ? 
Antw : Uiteraard zal de financiële dienst ons moeten helpen om dit op te volgen. Maar voor wat 
betreft de administratie gaan we proberen dat zo veel mogelijk te beperken, maar ik kan er nu geen 
concreet antwoord op geven hoe we dit gaan doen. We zullen dit met de mensen zelf bekijken en er 
over nadenken over hoe we dit best aanpakken en wat de minste impact gaat geven. 
Vr: Uiteindelijk ga je met die acties ook de financiële dienst gaan bezwaren en kijken waarin die al 
niet belast is. 
Antw : Het beste zou zijn dat al die premies gewoon op tijd worden gestort. Het is lokaal dat we 
zouden proberen de burgers te helpen, maar eigenlijk zit het probleem op een hoger niveau. 
Misschien kunnen we met zijn allen dat signaal geven. 
Vr. : Ook dat met die huurpremie, dat is normaal gezien ifv sociale huisvesting. Dan ga je toch ook die 
informatie ergens moeten gaan halen. Welke huurders hebben recht op die premie, enz…ook die 
informatie zal moeten ingezameld worden. 
Antw : Dat weten we al en dat is geen probleem. Uiteraard moet er een overeenkomst worden 
afgesloten worden. Maar die gegevensdeling kan, die bestaat ook al in andere steden, dus de 
bedoeling is dat we gewoon dat format voor een stuk overnemen. Het zijn ook die pistes die we veel 
meer willen bewandelen om zelf outreachend te kunnen zijn naar mensen toe die het nodig hebben. 
Vr : Wat die huurpremies betreft. Ik meen begrepen te hebben dat de gegevens gaan opgevraagd 
worden en dat er een samenwerkingsprotocol met Wonen Vlaanderen zal worden afgesproken. Mag 
ik er dan ook van uit gaan dat er op een outreachende manier zal gekeken worden naar die mensen 
die op die lijst staan. Ik meen begrepen te hebben dat het nu vooral de mensen zijn die al gekend zijn 
bij het Sociaal Huis, waar er al ondersteuning werd geboden voor die huurpremie. Mag ik er van 
uitgaan dat er nu een vorm van ondersteuning zal komen naar alle Ronsenaars die al een aanvraag 
hebben ingediend voor een huurpremie. 
Antw : Laat ons zeggen dat dat kan op tafel liggen, maar we hebben verschillende mogelijkheden van 
lijsten met detectie van ‘die mensen hebben daar geen beroep op gedaan’. Dat is zo met de 
huurpremie maar dat is ook zo met andere sociale rechten. Het LAC is daar een mooi voorbeeld van . 
Dat hebben we zelf in handen, daar weten we heel duidelijk welke gezinnen daaromtrent financiële 
moeilijkheden hebben, maar wij doen op dit moment administratief het wettelijke stuk dat we 
moeten doen. Maar eigenlijk kan je ook heel die lijst outreachend gaan bereiken. We gaan met 2 
outreachende medewerkers niet alles kunnen doen, we gaan niet elke lijst gaan kunnen aflopen, we 
gaan daar echt keuzes moeten in maken. 
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Weet dat die lijsten op tafel liggen, die piste is daar, we gaan proberen te zoeken naar de meest 
efficiënte manier om de mensen te bereiken. Maar we gaan niet alles kunnen doen. 
Vr: Inzake de huurpremies, is 1 van de drempels om die huurpremie aan te vragen dat je 4 jaar op de 
wachtlijst moet staan voor het verkrijgen van een sociale woning. Vanaf welk moment zal er dan een 
voorschot gegeven worden. Moeten ze er dan 4 jaar opstaan of zal er inderdaad de mogelijkheid 
gecreëerd worden om dan al eerder die voorschotten te geven vanuit de stad. 
Antw : Op dit moment is het zo dat er maar voorschotten kunnen toegekend of gegeven worden op 
het moment dat we zeker zijn dat mensen rechten gaan hebben. Dus op dit moment is het niet de 
bedoeling om vroeger al rechten te gaan toekennen dan dat de burger recht heeft. 
We geven een voorschot op een recht dat ze hebben dat te laat wordt uitbetaald. Het is niet de 
bedoeling dat we daar gaan voor subsidiëren . Wij gaan een voorschot geven op een recht dat ze 
eigenlijk hebben en dat te laat wordt uitbetaald. 
 
Onderwijs 

Strategische doelstelling: 
 gelijke onderwijskansen door, 
 verkleinen voorschoolse achterstand en social mix in basisscholen  
 én  
 behalen van diploma op maat van de student met een armoedevaardig onderwijs ( basis als 

secundair) 
Acties: 

 Continuering van:  
o Zomerschool 

 Nieuwe acties: 
o 1.Huiswerkbegeleiding aan huis voor basisonderwijs (2022) 
o 2.Inzetten op informatie op scharniermomenten en ongekwalificeerde uitstroom 

(2022- 2024) 
o 3.Onderzoek naar noden flankerend onderwijs in functie van het ondersteunen van 

scholen in armoedevriendelijk beleid (Herwerking convenant 
Onderwijsopbouwwerk) (2022 - 2024) 

o 4. Beleidsmedewerker onderwijs aanstellen (2023) 
o 5.Uitbouwen buitenschoolse activiteiten om kinderen van het basisonderwijs 

maximale oefen- en leerkansen te bieden in samenwerking met vrijetijdsdiensten en 
buitenschoolse opvang (2022 - 2025) 

Antw : Voor wat betreft het Onderwijs, nl. ‘Onderzoek naar noden flankerend onderwijs in functie van 
het ondersteunen van scholen in armoedevriendelijk beleid’ : hier bekijken we wat de mogelijkheden 
zijn en wat de knelpunten zijn. Is dit een antwoord op de oorspronkelijke vraag inzak onderwijs ? 
Vr : Ja, nog een bijkomende vraag. Je zei eerst dat we externe partners gaan zoeken om het 
onderzoek te voeren, maar het gaat wel degelijk over de evaluatie van het Onderwijsopbouwwerk ?  
Antw : Het gaat over een evaluatie van alle acties die we nu al doen. Natuurlijk is een heel grote 
daarvan, het Onderwijsopbouwwerk die met tal van acties op dit moment werkt. Inderdaad, een 
evaluatie van wat we nu doen en dan vooral ook opnieuw gaan kijken van wat we zouden moeten 
doen. Het basiswerk dat we gedaan hebben in 2 werkgroepen van het onderwijs gaan we nog veel 
intenser gaan doen: waar zit de problematiek, waar kunnen we leerkrachten gaan ondersteunen, 
waar moeten we die gezinnen gaan ondersteunen. De bedoeling is om met dat onderzoek, veel 
intenser naar dat thema te kijken. 
Vr: En wat was de reden waarom er voor die specifieke partner is gekozen om die evaluatie uit te 
voeren. Dat is niet echt een academische partner en dat is tevens een partner die zelf ook 
onderwijsopbouwwerk aanbiedt ? Is het dan niet een beetje vreemd om die evaluatie dan door die 
organisatie te laten uitvoeren ? 
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Antw : Geen academische partner ? We hebben een oproep gedaan ook naar hogescholen, 
universiteiten om deel te nemen aan die prijsvraag die we uitgeschreven hebben. Schoolmakers was 
daar ook onderdeel van. Ik denk dat ze wel de capaciteit in huis hebben om dat onderzoek te doen. 
Waarom hen ? We hadden 2 offertes. Eén van HO Gent en één van Schoolmakers en zij kwamen er 
goedkoper qua prijs het best uit en zij boden een intenser traject aan, veel meer sessies en veel meer 
overleg met het onderwijsveld. Dat waren de redenen waarom voor die partner gekozen is. 
Er is echter wel ruim aangeschreven geweest om in te tekenen op die prijsvraag. 
Antw burgemeester : Minder academisch en meer praktisch gericht. 
Antw : Ja, maar ik denk dat we praktisch gericht nodig hebben om te gaan kijken in het onderwijs hoe 
we kunnen gaan ondersteunen. 
 
Kinderarmoede 

Strategische doelstelling: 
Kinderarmoede tegen gaan door, 

 proactief en preventief beleid  
 een sterk netwerk uitbouwen 
 toegankelijke kinderopvang 
 versterken veerkracht jongeren 

Acties 
 Jonge kinderen: 

o 1.Opzetten van een perinataal netwerk (mama’s begeleiden tijdens zwangerschap of 
vanaf de geboorte), toeleiden en ondersteunen (1) (2023) 

o 2.Toeleiding naar kinderopvang stimuleren (3) 
 Jongeren in kwetsbare situaties: 

o 1.Overkophuis (4) 
o 2.Toeleiding van jongeren naar jeugdwerk door bestendiging convenant Léjo (4) 

Geen vragen. 
 
Maatschappelijke participatie 

Strategische doelstelling 
participatie voor alle burger door: 

 warme buurten 
 toegankelijke vrije tijd 
 versterken digitale vaardigheden 

Nieuwe acties: 
o 1.Rap op stap kantoor uitbouwen: ondersteunen en toeleiden naar 

vakantieparticipatie (2) (2021) 
o 2.Beleid rond middelen socio-culturele participatie (2) (2024) 
o 3.Herwerking convenant buurtwerk: 

Werken aan sociale cohesie en vermijden sociaal isolement via warme buurten (1) 
(2023) 

Vr : Betekent dit dat er dan toch terug contactpunten gaan komen in de buurten of wordt alles dan 
toch nog vanuit de Botaniek gepland en geregeld ?Wat is daar de denkpiste bij ? 
Antw : Zo concreet is dit nog niet, we gaan het de komende maanden met Samenlevingsopbouw heel 
concreet proberen te maken in de zin van wat is mogelijk binnen de middelen die beschikbaar zijn en 
hoe kunnen we best daarop inzetten en dat met de verwachtingen die daarnet werden aangehaald. 
Gaat er dan in elke wijk nog een locatie zijn ? Dat is zeker nog niet gezegd. 
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Zorg en Gezondheid 

Strategische doelstelling: 
een goede gezondheid door, 

 verhogen toegankelijkheid tot de zorg 
 inzet op preventief beleid en educatie 
 aandacht voor psychologische problemen 

Acties 
 Continuering convenant: 

o CGG: impulscontrole Drugs en Alcohol en Drugs- en alcoholpreventie' (convenanten) 
 Nieuwe acties: 

o 1.Uitdragen van bestaande info gezondheidseducatie en bekendheid aanbod via 
campagnes (1 & 2) (2025) 

o 2.Multidisciplinair werken bij psychologische problemen (3) (2023) 
o 3.Inzetten op wegwerken non-take-up verhoogde tegemoetkoming in samenwerking 

met mutualiteiten (2023) 

Geen vragen. 
 
Slides inzake budget 
Deze zitten in de financiële tabel en plan verwerkt. Dit is een samenvattende tabel. 
Hier gaat het voornamelijk over alle nieuwe investeringen, alle nieuwe acties die voorzien zijn in het 
plan. 
Dit is tevens omgezet in grafieken. 
De laatste tabel zijn alle totale investeringen. Het personeel en budget dat nu voorzien is voor het 
Sociaal Huis is hierin niet voorzien. Hier gaat het enkel over de tabel die aan jullie werd voorgelegd. 
 
Vr : Ik ga ervan uit dat in de tabel die nu getoond wordt dat dit het netto resultaat is van de 
bijkomende financiering. Hiermee bedoel ik dat wanneer er voorschotten gegeven worden, deze terug 
gevorderd worden , dus dat die niet mee hierin zitten verwerkt ? 
Antw : Neen, dit klopt. 
Vr : Het is eigenlijk dus supplementair aan…. 
Antw : Ja, de ontvangsten zaten ook telkens in de tabel verwerkt, dat is niet extra er bovenop. 
 
Er zijn geen verdere vragen meer. 
 
De vergadering wordt gesloten. 


