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Samenwerkingsovereenkomst tussen de Stad Ronse en de Stad Aalst 
betreffende de uitbouw van een OverKopHuis in Aalst en Ronse.             
Goedkeuring. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

˗ Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 40. 
˗ De Collegebeslissing van 18 januari 2021 met betrekking tot het terbeschikkingstellen 

van de Brouwerij De Keyser voor de organisatie van het ‘open huis voor jongeren’. 
˗ De lancering van de oproep OverKopHuizen door het Agentschap Opgroeien op 05 

maart 2021. 
˗ De Collegebeslissing van 22 maart 2021 met betrekking tot de oprichting van het 

OverKopHuis Ronse. 
˗ De gemeenteraadsbeslissing van 11 oktober 2021 houdende goedkeuring van de 

Samenwerkingsovereenkomst tussen de Stad Ronse en de vzw Centrum Algemeen 
Welzijnswerk (CAW) Oost-Vlaanderen betreffende de realisatie van het OverKopHuis 
te Ronse. 

Relevante documenten 

˗ De brief van het Agentschap Opgroeien d.d. 30 april 2021 en de bijhorende 
beslissing waarbij we in kennis gesteld werden dat het dossier OverKopHuis Aalst-
Ronse werd goedgekeurd en dat de bijhorende subsidies worden toegekend. 

˗ Het ontwerp van Samenwerkingsovereenkomst tussen de Stad Aalst en de Stad 
Ronse. 
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Feiten/context/motivering 

Met de brief d.d. 30 april 2021 en de bijhorende beslissing, zoals gevoegd als bijlage, stelt 
het Agentschap Opgroeien het stadsbestuur op de hoogte dat het dossier OverKopHuis 
Aalst-Ronse werd goedgekeurd en dat de bijhorende subsidies worden toegekend voor 3 
projectjaren, van 01 mei 2021 tot en met 30 april 2024 (100.000 EUR per projectjaar 
waarvan 75.000 EUR voor de werking in Aalst en 25.000 EUR voor de werking in Ronse). 

Het OverKopHuis zal georganiseerd worden in de Brouwerij De Keyser. De combinatie met 
de werking van het open huis moet garanderen dat de instroom zeer laagdrempelig is en het 
jeugdwerk naadloos overgaat in welzijnswerk. Volgende doelstellingen worden in Ronse 
vooropgesteld : 

- Het OverKopHuis als een laagdrempelige en warme onthaalplek voor jongeren met 
vragen 

- Het OverKopHuis ontwikkelt een prikkelplan met activiteiten, vormingen en acties die 
jongeren versterken op diverse domeinen waaronder het mentaal welzijn. Er wordt 
hierbij steeds vertrokken vanuit de noden van jongeren en er worden partners gezocht 
die een aanbod kunnen uitwerken dat hieraan tegemoet komt. 

- Het OverkopHuis wordt een leerplek waar de diverse medewerkers en vrijwilligers die 
met jongeren werken, van elkaar leren en samen expertise ontwikkelen. 

Conform het aanvraagdossier wordt er, vanuit de Stad Ronse, met het oog op de opstart en 
uitrol van een OverKopHuis, een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met : 

 CAW Oost-Vlaanderen vzw die onze partner is voor de operationele uitrol van de 
doelstellingen in het kader van OverKop zoals omschreven in het aanvraagdossier 
werking van het OverKopHuis en reeds goedgekeurd op de gemeenteraadszitting 
van 11 oktober 2021 

 Stad Aalst: zoals voorzien in het aanvraagdossier zal gelijktijdig met het project in 
Ronse ook een Overkopwerking in Aalst worden uitgebouwd. Er wordt voorzien in 
een verdeling van de subsidies (25% van de Vlaamse subsidies gaat naar de 
werking in Ronse). Beide besturen engageren zich ertoe om degelijk samen te 
werken voor een optimale implementatie en administratieve opvolging. 
 

Voordracht 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen. 

Besluit: Met algemene stemmen : 

Enig artikel: 
De Samenwerkingsovereenkomst tussen de Stad Ronse en de Stad Aalst betreffende de 
uitbouw van een OverKopHuis in Aalst en Ronse, zoals bijgevoegd als bijlage, goed te 
keuren. 
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