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Provincie OOST-VLAANDEREN 
Arrondissement OUDENAARDE 

 

 
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN MAANDAG 14 FEBRUARI 2022 

 
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, Tom Deputter, Jean-Pierre Stockman, Patrice Dutranoit, 
David Vandekerkhove, Faiza El Ghouch, Eva Lamon, Rossana Khoshaba, Sylvie Van 
Overmeeren, Jo Cornelus, Leonard Verstichel, Guillaume Devos, Lech Schelfout, Youssef 
Elidrissi, Dominique Opsomer, Philippe Vallez en Safia Marzouki, raadsleden. 
 
Julien Vandenhoucke, algemeen directeur 
 
Verontschuldigd: Pol Kerckhove, Björn Bordon, Koen Haelters, raadsleden  
 

Samenwerkingsovereenkomst tussen de Stad Ronse en SAAMO Oost-Vlaanderen 
vzw in functie van het project 'Groeien in diversiteit - Gericht ondersteunen van 
leerkrachten in het omgaan met diversiteit in de klas'. Verlenging, schooljaar 2021-
2022.                                                                                                                              
Beslissing. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

˗ Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, Artikel 40§1. 
˗ De beslissing van de gemeenteraad d.d. 16 november 2020 betreffende de goedkeuring 

van de Samenwerkingsovereenkomst tussen de Stad Ronse en vzw 
Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen in functie van het project ‘Groeien in diversiteit – 
Gericht ondersteunen van leerkrachten in het omgaan met diversiteit in de klas’. 

˗ De beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen d.d. 01 maart 2021 
houdende goedkeuring tot het indienen van de 1ste verlengingsaanvraag aangaande 
bovenstaand project. 

˗ De beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen d.d. 27 september 2021 
met goedkeuring tot het uitstellen van het indienen van het verantwoordingsdossier. 

˗ De beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen d.d. 24 januari 2022 
houdende goedkeuring van de afrekening en uitbetaling van het saldo van het schooljaar 
2020-2021 aangaande bovenstaand project. 

˗ De beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen d.d. 31 januari 2022 met 
goedkeuring tot verlenging van dit project en goedkeuring van de 
Samenwerkingsovereenkomst met SAAMO Oost-Vlaanderen vzw. 

Relevante documenten 

- Projectaanvraag d.d. 24 februari 2021 ‘Verlengingsaanvraag van een projectsubsidie om 
in het leerplichtonderwijs de slaagkans van leerlingen te verbeteren’. 

- Brief van de Provincie Oost-Vlaanderen d.d. 15 juni 2021 aangaande het project 'Groeien 
in diversiteit - Gericht ondersteunen van leerkrachten in het omgaan met diversiteit in de 
klas', 1ste verlenging schooljaar 2021-2022. 
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- Ontwerp van de Samenwerkingsovereenkomst tussen de Stad Ronse en SAAMO Oost-
Vlaanderen vzw in functie van de verlenging van het project 'Groeien in diversiteit - 
Gericht ondersteunen van leerkrachten in het omgaan met diversiteit in de klas'. 

- Mail van de Provincie Oost-Vlaanderen d.d. 13 januari 2022 houdende goedkeuring van 
het eindrapport van het eerste project en uitbetaling van de eerste schijf van de subsidie 
voor de 1° verlenging met bewijs van storting. 

Feiten/context/motivering 

In het kader van het lokaal sociaal beleid van de Stad Ronse werd een samenwerking 
opgezet tussen de Stad Ronse en vzw Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen (heden 
SAAMO vzw) met als doelstelling : het verhogen van de gelijke onderwijskansen’ door de 
uitvoering van het project ‘Groeien in diversiteit - Gericht ondersteunen van leerkrachten in 
het omgaan met diversiteit in de klas'. Dit betrof het schooljaar 01 september 2020 tot en met 
30 juni 2021. 
Deze samenwerking kwam er naar aanleiding van een projectoproep van de Provincie Oost-
Vlaanderen. De Deputatie verleende, nadat een projectaanvraag werd ingediend, een 
subsidie van 10.000,00 EUR voor bovenstaand project.  
De subsidie werd uitbetaald als volgt : 

˗ voor 31 augustus 2020 : 70 % van het toegekende bedrag 
˗ de resterende 30 % wordt ontvangen nadat het eindrapport (toe te sturen uiterlijk 30 

september 2021) werd goedgekeurd. 
Deze subsidie beoogt duurzame effecten in de betrokken scholen. De provincie verwacht 
dan ook via de opvolging en het eindrapport te vernemen hoe aan die duurzaamheid gewerkt 
zal worden. 

Het samenwerkingsverband bestaat uit volgende deelnemers : de Stad Ronse, SAAMO 
Oost-Vlaanderen vzw en de 2 secundaire scholen in Ronse namelijk Go! Da Vinci Campus 
Ronse en Katholiek Onderwijs Ronse – Campus Glorieux Secundair. 

Ondertussen werd in het kader van dit project reeds een verlenging aangevraagd, werd deze 
verlengingsaanvraag goedgekeurd door het College van Burgemeester en Schepenen d.d. 
01 maart 2021 en keurde de provincie d.d. 15 juni 2021 deze verlengingsaanvraag eveneens 
goed. De eindrapportage werd ingediend, waarna onmiddellijk na goedkeuring van deze 
eindrapportage door de provincie de eerste schijf van de subsidie voor de 1° verlenging werd 
uitbetaald ten bedrage van 7.000,00 EUR d.d. 20 december 2021. 

Met de verlenging van dit project is het de bedoeling de leerkrachtenteams van de 2 
secundaire scholen in Ronse verder te versterken in het omgaan met de grote diversiteit 
waarmee ze meer en meer in de klas geconfronteerd worden. Beide scholen wensen hier 
ook intensief over uit te wisselen en van elkaar te leren. 

Met het oog op deze verdere samenwerking werd oponieuw een 
Samenwerkingsovereenkomst afgesloten met SAAMO Oost-Vlaanderen vzw die het project 
aanstuurt. 

Het lokaal bestuur Ronse stelt hiervoor de subsidie van 10.000,00 EUR, ontvangen van de 
Provincie Oost-Vlaanderen, ter beschikking in functie van personeelskosten en 
werkingskosten. 

SAAMO Oost-Vlaanderen vzw staat in voor de praktische organisatie.  

De opdracht wordt uitgevoerd door de inzet van : 
 10 % VTE onderwijsopbouwwerker van SAAMO Oost-Vlaanderen vzw : 5.000,00 EUR 
 5.000,00 EUR voor werkingskosten, opleidingen en voor scholen die een zorguur 

wensen in de kopen bij de Vlaamse Overheid. 

Daarnaast worden ook middelen ingezet van het convenant Onderwijsopbouwwerk 2022. 
Elke school zet tevens 1 extra zorguur in voor het welslagen van het project. 

SAAMO Oost-Vlaanderen vzw staat in voor een continue personeelsbezetting om de 
doelstellingen te bereiken.  
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Voorstel 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen d.d. 31 januari 2022. 

Besluit: Met algemene stemmen : 

Artikel 1: 
Goedkeuring te verlenen aan de Samenwerkingsovereenkomst tussen de Stad Ronse en 
SAAMO Oost-Vlaanderen vzw voor de uitvoering van het door de Provincie Oost-Vlaanderen 
gesubsidieerde project ‘Groeien in diversiteit - Gericht ondersteunen van leerkrachten in het 
omgaan met diversiteit in de klas’, verlenging van het project, schooljaar 2021-2022. 
Artikel 2: 
De Samenwerkingsovereenkomst wordt afgesloten voor 1 schooljaar. Ze treedt in werking op 
01 september 2021. 
 

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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