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Provincie OOST-VLAANDEREN 
Arrondissement OUDENAARDE 

 

 

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE OCMW-RAAD VAN MAANDAG 22 NOVEMBER 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, Patrice Dutranoit, David Vandekerkhove, Faiza El Ghouch, Eva Lamon, Eugénie 
Carrez, Rossana Khoshaba, Sylvie Van Overmeeren, Leonard Verstichel, Guillaume Devos, 
Lech Schelfout, Youssef Elidrissi, Dominique Opsomer, Philippe Vallez, raadsleden. 
 
Julien Vandenhoucke, algemeen directeur 
 
Verontschuldigd: Jean-Pierre Stockman, Jo Cornelus, raadsleden  
 

Armoedebeleidsplan Ronse 'Samen voor meer kansen voor iedereen’ voor de 
periode 2020-2025 en financieel plan met timing en budget.                         
Goedkeuring. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

˗ De organieke wet van 08 juli 1976 op de OCMW’s, artikel2. 
˗ 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 Bestuursakkoord 2019-2024 van 12 december 2018 "Ronse een sterk merk". 
˗ De beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen d.d. 31 mei 2021 

waarbij de Discussienota bij het Armoedebeleidsplan werd goedgekeurd met het oog 
op de verspreiding ervan naar derden. 

˗ De beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen d.d. 25 oktober 2021 
waarbij het Armoedebeleidsplan Ronse ‘Samen voor meer kansen voor iedereen’ 
2020-2025 en het financieel plan met timing en budget werden goedgekeurd. 

˗ De beslissing van het Vast bureau d.d. 08 november 2021 waarbij het 
Armoedebeleidsplan Ronse ‘Samen voor meer kansen voor iedereen’ 2020-2025 en 
het financieel plan met timing en budget werden goedgekeurd. 

Relevante documenten 

- Armoedebeleidsplan. 
- Financieel plan met timing en budgetboom (de kostenraming van het 

Armoedebeleidsplan, gekoppeld aan het Strategisch Meerjarenplan). 
- Advies van experten. 
- Advies van het Managementteam. 

Feiten/context/motivering 

In het bestuursakkoord 2019-2024 werd melding gemaakt van de opstart van een 
Armoedebeleidsplan waarbij de focus dient te liggen op onderwijs, werk en wonen met het 
oog op het doorbreken van het patroon van de kansarmoede en met de bedoeling mensen 
meer weerbaarder te maken. 
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Stand van zaken 2020 - 2021 
Na een jaar intensief werken aan het armoedeplan zijn we gekomen tot het eindresultaat, het 
Armoedebeleidsplan, budgetplan en voorziene timing om dit ambitieus plan uit te rollen. Om 
dit te bereiken werden het laatste jaar verschillende stappen ondernomen. 

In de 1ste fase werd vooral informatie gezocht over de problematiek op Federaal en Vlaams 
niveau om dan te komen tot inzichten over de situatie en de cijfers op lokaal niveau. Aan de 
hand van deze info werd per thema een omgevingsanalyse opgemaakt. Er werden ook 
surveys afgenomen bij lokale partners, zelfstandigen en senioren. 

In de 2de fase werden verschillende werkgroepen per thema samengebracht om in dialoog 
te treden en te participeren in functie van het verzamelen van kwalitatieve data en werden 
ervaringen verzameld om dieper in te gaan op de knelpunten en prioriteiten. Ook 
universiteiten, hoge scholen, andere lokale besturen, Provincie Oost-Vlaanderen, experten,... 
hebben geholpen om inzicht te krijgen in de problematiek en mogelijke hefbomen om 
armoede lokaal aan te pakken. 
Personen in armoede en jongeren hebben ook een participatieve rol gekregen in de opmaak 
van het plan door deel te nemen aan de verschillende werkgroepen/toetsgroepen én 
vertegenwoordiging via De Vrolijke Kring vzw, vzw Lejo en Samenlevingsopbouw Oost 
Vlaanderen vzw. 

Na de werkgroepen werd in overleg gegaan met alle afdelingen van het Lokaal Bestuur die 
betrokken zijn bij de verschillende thema's: het Sociaal Huis, dienst Wonen en Omgeving, 
diensten Vrije tijd en Jeugd en dienst Communicatie. Om uit te zoeken in welke mate er 
draagvlak is én een mogelijkheid bestaat om de acties te gaan realiseren alvorens onze 
bevindingen voor te leggen aan het politieke niveau.  
Hierdoor werd gekomen tot meer dan 100 acties, die werden voorgelegd aan de stuurgroep 
om de hefbomen te bepalen en de financiële haalbaarheid in te schatten, met als resultaat 
de ‘discussienota armoedeplan’. 
Deze ‘discussienota armoedeplan’ werd bezorgd aan alle betrokken actoren en 
gepresenteerd in een 2-tal terugkommomenten op 16 en 17 juni 2021 waarbij alle actoren 
(de sociale partners) nogmaals de kans kregen om hun inbreng te doen, te participeren en 
kritische vragen te stellen. 
De gemeenteraadsleden hebben op de algemene gemeenteraadscommissie van 23 juni 
2021 eveneens hun opmerkingen kunnen formuleren. Alsook de leden van het Bijzonder 
Comité voor de Sociale Dienst op 19 juli 2021. 
Deze discussienota werd tevens verspreid aan de leden van het Managementteam, de 
experten in armoede en nogmaals aan de sociale partners. 

De voorziene stedelijke Adviesraad voor Welzijn van 25 juni 2021 waar de ‘discussienota 
armoedeplan’ zou voorgelegd worden ter advies, kon niet plaatsvinden wegens onvoldoende 
deelnemers. 

Volgende experten werden aangeschreven om eveneens hun advies te formuleren: 
- Jan Vranken em. prof. dr. Universiteit Antwerpen 
- Caroline Vrijens / Sarah Meys: kinderrechtencommissaris 
- Nele Cox: Onderzoeker – Docent Vives 
- Bérénice Storms: Onderzoekscoördinator CEBUD 
- Henk Van Hootegem Steunpunt voor armoedebestrijding 

Hun rol omvat :  
 Het nalezen van het ontwerpplan  
 Het bezorgen van aanbevelingen / feedback  
 Indien nodig éénmalig fysiek of telefonisch contact om de zaken te duiden die in 

het voorgaande werden aangegeven. 
Zowel Nele Cox als Sarah Meys hebben ervoor gekozen om de verschillende werkgroepen 
vooraf mee te volgen en hun feedback doorheen deze sessies te bezorgen. Tijdens deze 
sessies werden reeds de aanbevelingen meegenomen. Professor Jan Vranken heeft ons 
door tijdsgebrek jammer genoeg geen advies geformuleerd. De laatste 2 experten 
bezorgden een advies op papier. (zie bijlage) 
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Op 30 augustus en 06 september 2021 werden de bevindingen, adviezen en feedback 
nogmaals voorgelegd aan de stuurgroep teneinde het Armoedebeleidsplan, voorziene 
budget en timing te finaliseren. 
Op basis van deze gesprekken kon het plan zijn definitieve vorm aannemen en werd dit 
nogmaals voorgelegd aan het Managementteam, die op 07 oktober 2021 positief advies gaf. 

Het Armoedebeleidsplan bevat ambities op 7 levensdomeinen (inkomen, tewerkstelling, 
onderwijs, wonen, kinderarmoede, gezondheid, maatschappelijke participatie) die hun 
uitwerking zullen krijgen over de huidige legislatuur. Het is evenwel niet mogelijk om alle 
acties in eenzelfde jaar te voorzien. Dit vraagt strategiebepaling en interne organisatie. Het 
plan kan dan ook niet afzonderlijk gelezen worden van het financiële plan. Hierin worden de 
doelstellingen en acties met een concrete timing en budget omschreven. 
Het plan bevat nieuwe acties voor een totaal bedrag van : 

 

Na de goedkeuring door het College van Burgemeester en Schepenen werd het plan op 10 
november 2021 voorgelegd aan de stedelijke Adviesraad voor Welzijn en aan de 
gemeenteraadscommissie Leven en Welzijn eveneens op 10 november 2021. 

De nodige kredieten dienen te worden ingeschreven bij de eerstvolgende aanpassing van 
het meerjarenplan. 

Voorstel 

Op voorstel van het Vast Bureau d.d. 08 november 2021. 

Besluit: Met algemene stemmen : 

Artikel 1:  
Goedkeuring te verlenen aan het Armoedebeleidsplan Ronse ‘Samen voor meer kansen 
voor iedereen’ 2020-2025 en het financieel plan met timing en budget. 
Artikel 2:  
De nodige kredieten dienen te worden ingeschreven bij de eerstvolgende aanpassing van 
het meerjarenplan. 
 

Namens de raad: 
Algemeen directeur Voorzitter 
get. Julien Vandenhoucke get. Diederik Van Hamme 
 

Voor eensluidend uittreksel: 
 
 
 
 
 
 
Julien Vandenhoucke Diederik Van Hamme 
Algemeen directeur Voorzitter 
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