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Verlenen van toegang tot het bevolkingsregister in het kader van de projecten
'Voorschools traject' en 'Centrale aanmeldingsprocedure en openscholendag'
voor de kinderen, geboren in 2020-2024 en goedkeuring van de
verwerkingsovereenkomst Stad en OCMW Ronse.
Bevoegdheid/rechtsgrond
˗
˗
˗

Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, Artikels 40 en 41.
De beslissing van de gemeenteraad d.d. 22 november 2021 houdende goedkeuring
van het Armoedebeleidsplan.
De beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen d.d. 29 november
2021 aangaande toegang tot de gegevens uit het bevolkingsregister in het kader van
het project ‘Voorschools traject’ en de verwerkingsovereenkomst.

Relevante documenten
˗
˗
˗
˗

Mail van 21 oktober 2021 van vzw Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen (SAAMO)
voor toegang tot de gegevens uit het bevolkingsregister in het kader van het project
‘Voorschools traject’.
Advies van de informatieveiligheidsconsulent.
Advies van het diensthoofd Burgerzaken.
Verwerkingsovereenkomst tussen de Stad Ronse en het OCMW Ronse.

Feiten/context/motivering
Project 1
Het project ‘Voorschools Traject’ maakt onderdeel uit van de werking van het ‘Huis van het
Kind’. Daarbij worden peuters die nog niet ingeschreven zijn in het kleuteronderwijs, geen
oudere broer of zus hebben en niet naar de kinderopvang gaan, bezocht door organisaties
die meewerken aan het project: Opgroeien regie (voormalig Kind en Gezin),
Onderwijsopbouwwerk, Huis van het Kind, Wiegwijs (voormalig Inloopteam), VCLB (Vrij CLB
Zuid-Oost-Vlaanderen) en CLB GO! (GO! CLB Oudenaarde Geraardsbergen).
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De doelstellingen zijn :
1. Informeren
We willen alle ouders correct informeren en ondersteunen bij het maken van een
schoolkeuze en bij het aanmelden van hun peuter.
2. Ontwikkelingsachterstand wegwerken door :
- Meer kinderen toe te leiden naar de kinderopvang
- Inzet op warme overdracht tussen kinderopvang, thuiscontext en school
- Inzetten op beeldvorming omtrent startende peuters.
Deze doelstellingen worden onder meer bereikt door op huisbezoek te gaan bij ouders met
een startende peuter in een bepaalde sociale wijk te Ronse. Aan de hand van een positieve
boodschap worden ouders geïnformeerd over het aanmeldingssysteem en worden
ondersteund waar nodig.
Hiervoor heeft het project toegang nodig tot de gegevens van het bevolkingsregister. Deze
gegevens worden dan vergeleken met de gegevens van Kind en Gezin om tot een lijst te
komen van de meest kwetsbare gezinnen.
Om efficiëntieredenen is het aangewezen deze aanvraag zo te formuleren dat een
goedkeuring kan gevraagd worden voor de komende geboortejaren, van 2020 tot en met het
einde van de legislatuur, namelijk 2024.
Daar hadden zij graag 2 filters op gecombineerd :
˗ de 1ste filter : Concreet gaat het om alle ouders die een eerstgeboren kind hebben dat
geboren is in 2020-2024 en die in de loop van het jaar een schoolkeuze zullen moeten
maken met betrekking tot het schooljaar 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025, 20252026.
˗ de 2de filter : de focus ligt op de sociale wijken van Ronse (zelfde focus en selectie als
bij het Armoedebeleidsplan, namelijk gebaseerd op de OKI-cijfers basisonderwijs.
Indien de cijfers in de wijk gelijk zijn aan of hoger liggen dan 2,5, dan wordt met deze
wijk rekening gehouden).
Voor dit project 1 wordt toegang gevraagd tot de gegevens van het bevolkingsregister zoals
hier omschreven :
Goedkeuring te verlenen om aan het OCMW, voor het Huis van het Kind, toegang te geven
tot de gegevens van het bevolkingsregister (naam, adres, geboortedatum en namen van de
ouders van het kind) van alle eerstgeboren kinderen geboren in 2020 tot en met 2024,
gefilterd per sociale wijk (zelfde focus en selectie – OKI-cijfers gelijk aan of hoger dan 2,5 als bij het Armoedebeleidsplan) en woonachtig te Ronse in het kader van het project
‘Voorschools traject’ van de samenwerking Huis van het Kind.
Project 2
Naar jaarlijkse gewoonte zal ook een folder bezorgd worden aan alle ouders omtrent de
‘Centrale aanmeldingsprocedure en openscholendag’ met kinderen geboren in 2020-2024 en
waarvoor zij in de loop van het jaar een schoolkeuze zullen moeten maken met betrekking
tot het schooljaar 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026.
Deze folder wordt ons aangeleverd door de LOP-deskundige. De afkorting LOP staat voor
‘Lokaal Onderwijs Platform basis en secundair onderwijs’.
De verdeling van de folders gebeurt door de eigen diensten van het Sociaal Huis (Huis van
het Kind).
Voor dit project 2 wordt toegang gevraagd tot de gegevens van het bevolkingsregister zoals
bovenstaand omschreven.
Verwerkingsovereenkomst
Tussen de Stad Ronse en het OCMW Ronse wordt vervolgens een
verwerkingsovereenkomst afgesloten voor deze beide projecten op basis van het
verstrekken van deze gegevens.
Tussen het OCMW Ronse (voor Huis van het Kind) en de 5 verschillende organisaties
betrokken bij project 1, namelijk Opgroeien regie (voormalig Kind en Gezin),
Onderwijsopbouwwerk, Wiegwijs (voormalig Inloopteam), VCLB (= Vrij CLB Zuid-OostVlaanderen ) en CLB GO!. (= GO! CLB Oudenaarde Geraardsbergen), zal eveneens een
subverwerkingsovereenkomst worden afgesloten.
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Advies
De informatieveiligheidsconsulent verleende zijn advies.
Het diensthoofd Burgerzaken formuleerde een positief advies inzake toepassen van de beide
filters en dit aan te vragen voor de komende geboortejaren van 2020 tot en met einde
legislatuur, namelijk 2024.
Voorstel
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen.
Besluit: Met algemene stemmen :
Artikel 1:
Kennis te nemen van de goedkeuring, door het College van Burgemeester en Schepenen, om
aan het OCMW voor het Huis van het Kind, toegang te geven tot de gegevens van het
bevolkingsregister (naam, adres, geboortedatum en namen van de ouders van het kind) van
alle eerstgeboren kinderen geboren in 2020 tot en met 2024, gefilterd per sociale wijk (zelfde
focus en selectie – OKI-cijfers hoger dan 2,5 - als bij het Armoedebeleidsplan) en woonachtig
te Ronse in het kader van het project 1 ‘Voorschools traject’ van de samenwerking Huis van
het Kind.
Artikel 2:
Kennis te nemen van de goedkeuring, door het College van Burgemeester en Schepenen,
om aan het OCMW voor het Huis van het Kind, toegang te geven tot de gegevens van het
bevolkingsregister (naam, adres, geboortedatum en namen van de ouders van het kind) van
alle kinderen geboren in 2020 tot en met 2024 die een schoolkeuze moeten maken voor de
komende schooljaren in het kader van het project 2 ‘Centrale aanmeldingsprocedure en
openscholendag’ voor de inschrijving via centrale aanmelding voor de komende schooljaren
voor het basisonderwijs Ronse.
Artikel 3:
Goedkeuring te verlenen aan de verwerkingsovereenkomst ‘Verwerkingsovereenkomst
tussen Stad Ronse en OCMW Ronse voor de beide projecten 'Voorschools traject' en
'Centrale aanmeldingsprocedure en openscholendag ' voor de kinderen, geboortejaar 2020
tot en met 2024 :
Project 1 : het verwerken van de gegevens van het bevolkingsregister (naam, adres,
geboortedatum en namen van de ouders van het kind) van alle eerstgeboren kinderen
geboren in 2020 tot en met 2024, gefilterd per sociale wijk (zelfde focus en selectie –
OKI-cijfers hoger dan 2,5 - als bij het Armoedebeleidsplan) en woonachtig te Ronse in
het kader van het project ‘Voorschools traject’ van de samenwerking Huis van het Kind
Project 2 : het verwerken van de gegevens van het bevolkingsregister (naam, adres,
geboortedatum en namen van de ouders van het kind) van inwoners met een domicilie
in RONSE die kinderen te hunnen laste hebben, geboren tussen 2020-2024 en in de
loop van het jaar een schoolkeuze zullen moeten maken met betrekking tot het
schooljaar 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026 in het kader van het project
‘Centrale aanmeldingsprocedure en openscholendag.
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