
 

 1/4 

 
 

Provincie OOST-VLAANDEREN 
Arrondissement OUDENAARDE 

 

 

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN MAANDAG 21 MAART 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, Pol Kerckhove, Tom Deputter, Björn Bordon, Koen 
Haelters, Jean-Pierre Stockman, Patrice Dutranoit, David Vandekerkhove, Faiza El Ghouch, 
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Verontschuldigd: Eva Lamon, Youssef Elidrissi, Dominique Opsomer, Safia Marzouki, 
raadsleden  
 

Armoedebeleidsplan.                                                               
Samenwerkingsovereenkomst tussen de Stad Ronse en De Vrolijke Kring vzw 
houdende voorzien van materiële hulp aan huisvesting van kwetsbare gezinnen 
door klusjesdienst De Kompanie voor de periode 2022 tot en met 2025. 
Goedkeuring. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

- Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikels 40§1 en 56§1. 
- De beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen van 01 juli 2019 

betreffende de samenwerkingsovereenkomsten lokaal sociaal beleid 2020-2025. 
- De beslissing van de gemeenteraad d.d. 22 november 2021 inzake het 

Armoedebeleidsplan 2020-2025. 
- De beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen d.d. 07 maart 2022 

betreffende de goedkeuring van de ‘Samenwerkingsovereenkomst tussen de Stad 
Ronse en De Vrolijke Kring vzw in functie van het lokaal sociaal beleid 
‘Samenwerkingsovereenkomst tussen de Stad Ronse en De Vrolijke Kring vzw voor 
het voorzien van materiële hulp bij huisvesting aan kwetsbare gezinnen’. 

Relevante documenten 

˗ Ontwerp van de Samenwerkingsovereenkomst tussen de Stad Ronse en De Vrolijke 
Kring vzw in functie van het lokaal sociaal beleid ‘Samenwerkingsovereenkomst 
tussen de Stad Ronse en De Vrolijke Kring vzw voor het voorzien van materiële hulp 
bij huisvesting aan kwetsbare gezinnen’ met als bijlage een tarievenlijst. 

˗ Bijlage Ziezo-brochure. 
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Feiten/context/motivering 

In het kader van het lokaal sociaal beleid van de Stad Ronse werd de voorbije 2 jaar reeds 
een samenwerking opgezet tussen de Stad Ronse en De Vrolijke Kring vzw met als 
doelstelling het terugdringen van armoede in de Stad Ronse en het verhogen van de 
weerbaarheid van maatschappelijk kwetsbare Ronsenaars. Dit door middel van het inzetten 
van een klusjesdienst en project wegwijzers. 
Naar aanleiding van de voorbereidingen van het Armoedebeleidsplan werd effectiviteit en 
efficiëntie onderzocht van de uitvoering van deze samenwerkingsovereenkomst over de 
jaren 2020 en 2021 waarbij telkens een jaarlijkse subsidie van 10.000 EUR werd voorzien en 
dan, na verantwoording, werd uitbetaald. 
In het Armoedebeleidsplan van het lokaal bestuur werd omtrent het aspect Wonen volgende 
strategische beleidsdoelstelling geformuleerd :  

Het Lokaal Bestuur streeft naar een kwalitatief wonen in een aangename buurt voor 
elke burger door in te zetten op: 
(1) Uitbreiden van een betaalbaar (sociaal) woonaanbod en kwaliteitsvolle publieke 
ruimte, (2) Inzetten op aanklampende/proactieve hulpverlening, (3) Financiële 
ondersteuning in de vorm van voorschotten op premies. 

In uitvoering van het Armoedebeleidsplan en dit Strategisch meerjarenplan 2020-2025 werd 
in het kader van het actieplan 8.1.15. ‘Kwalitatief wonen in een aangename buurt’ de actie 7 
uitgewerkt onder de vorm van het afsluiten van een nieuwe samenwerkingsovereenkomst 
met de Vrolijke Kring vzw als volgt : ‘Samenwerkingsovereenkomst tussen de Stad Ronse en 
De Vrolijke Kring vzw voor het voorzien van materiële hulp bij huisvesting aan kwetsbare 
gezinnen’. 

In het kader van dit Armoedebeleidsplan werden alle samenwerkingsovereenkomsten tot in 
detail herzien en werden ook kwalitatieve en kwantitatieve resultaatsindicatoren toegevoegd. 
Hierdoor hebben de onderhandelingen met de organisaties langere tijd in beslag genomen 
na goedkeuring van het Armoedebeleidsplan op 22 november 2021. 

Binnen dit kader werd de actie ‘materiële hulpverlening aan huisvesting’ voorzien.  
Het is wenselijk een informeel zorgnetwerk op te zetten om mensen te helpen bij verhuis, 
opkuis en kleine onderhouds- of herstellingswerken aan hun woning voor diegene die 
omwille van financiële redenen niet terecht kunnen op de reguliere markt: (1) om 
vaardigheden van de doelgroep te verhogen, (2) via een positieve insteek toe te leiden naar 
andere hulp- en dienstverlening, (3) signalen te detecteren omtrent huisvesting. 
Opdat De Vrolijke Kring vzw bovengenoemde doelstellingen kan realiseren, stelt de stad 
Ronse een toereikende subsidie ter beschikking die de personeelskosten dekken. 
De opdracht geformuleerd in deze samenwerkingsovereenkomst zal uitgevoerd worden 
door De Vrolijke Kring vzw met een georganiseerde laagdrempelige klusjesdienst, genaamd 
‘De Kompanie’.  
Deze opdracht heeft tot doel :  

- Hulp bieden bij opkuis en/of verhuis; 
1. Het uitvoeren van kleine onderhouds- en herstellingswerken die geen 

gespecialiseerde opleiding vereisen.  
2. Ondersteuning bieden aan mensen die het fysiek of financieel niet aankunnen hun 

woning te onderhouden. Ze leren hen met kleine tips het zelf in handen te nemen. 
(voorbeeld poetsen, ventileren,…) 

3. Verhuur van basis klusmateriaal 
- Dit als middel om signalen te detecteren en structurele problemen aan te pakken: 

1. Signalen met betrekking tot huisvesting detecteren en doorgeven: kleine of grote 
gebreken aan woningen die de kwaliteit van het wonen bedreigen 

2. Signaleren van andere praktische drempels met betrekking tot huisvesting waar 
mensen met beperkte financiële middelen mee geconfronteerd worden 

3. Toeleiden naar andere hulp- en dienstverlening door structurele samenwerking 
met het project De Wegwijzers 

4. Signalen gebundeld signaleren op het Woonoverleg van het Lokaal Bestuur 
Ronse. 
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De meeste vrijwilligers van De Kompanie hebben zelf ook (kans-)armoede-ervaring. Bij hen 
beoogt het project: een verhoging van het zelfbeeld, het opnemen van een maatschappelijk 
engagement, een activering, een versterking van de competenties, het verkleinen  van de 
afstand tot de arbeidsmarkt, een uitbreiding van het sociaal netwerk, … 
In tweede instantie zet het project in op samenwerkingen met sociale partners/projecten 
omtrent ‘kwaliteitsvol wonen’. Dat wordt ruim geïnterpreteerd waaronder duurzaamheid, 
energie, gezond wonen,…    
De doelgroep : ‘De Kompanie’ richt zich tot gezinnen wonende in Ronse die omwille van hun 
beperkte financiële draagkracht niet in staat zijn om beroep te doen op een reguliere 
klusjes- of renovatiedienst en niet in staat zijn om zelf de klussen uit te voeren. 
De gebruiker bewoont zelf de woning waar de werken worden uitgevoerd.  

Met het oog op de uitvoering van deze opdracht werd een nieuwe 
samenwerkingsovereenkomst opgemaakt waarin ook kwantitatieve en kwalitatieve 
resultaatsindicatoren worden opgenomen. 

De Vrolijke Kring vzw zal jaarlijks en uiterlijk tegen 30 april een werkings- en financieel 
verslag aan de Stad Ronse voorleggen waaruit blijkt dat de beoogde resultaten zijn 
gerealiseerd.  
Er wordt jaarlijks minstens één overleg georganiseerd tussen De Vrolijke Kring vzw en het 
Lokaal Bestuur Ronse om de gemaakte afspraken op te volgen. 

Als subsidiebedrag voor de periode 2022 tot en met 2025 wordt voorzien : 
 

2022 2023 2024 2025 
20.000 EUR 20.000 EUR 20.000 EUR 20.000 EUR 

De betaling van de subsidie zal door de Stad Ronse als volgt gebeuren : 
- In de eerste maand van elk kwartaal betaalt de Stad Ronse een voorschot van 22,5 % 

van het subsidiebedrag. 
- De betaling van het saldo van 10 % gebeurt na het voorleggen van het 

werkingsverslag (inhoudelijk en financieel verslag) van het voorbije werkjaar.    
- Indien uit de gemeenschappelijke bespreking van dit verslag blijkt dat de subsidie niet 

of niet volledig werd gebruikt conform deze overeenkomst of indien de bewezen 
uitgaven lager zijn dan overeengekomen, behoudt de Stad Ronse zich het recht voor 
bij de betaling van het saldo een correctie uit te voeren. 

De Vrolijke Kring vzw verbindt er zich toe de ontvangen subsidies uitsluitend aan te wenden 
voor de realisatie van bovenvermelde doelstelling. De Vrolijke Kring vzw verklaart op eer dat 
de subsidie van de stad geen oversubsidiëring of dubbele subsidiëring betekent. Ze geeft 
Stad Ronse toegang tot de boekhouding om effectief te controleren hoeveel subsidies de 
organisatie in haar totaliteit ontvangt en om inzage te krijgen in de verantwoordingsstukken. 
Co-financiering is wel toegestaan in zoverre de betrokken regelgeving dit toelaat. 

Inzake personeel staat De Vrolijke Kring vzw in voor het afsluiten van de 
arbeidsovereenkomsten en het integrale personeelsbeleid van de medewerker zoals ingezet 
in het kader van de samenwerkingsovereenkomst. 
De Vrolijke Kring vzw voorziet met deze subsidies 0,40 VTE voor de aansturing van de 
vrijwilligers. 
De Vrolijke Kring vzw staat in voor de selectie, opleiding en begeleiding van de vrijwilligers 
zoals ingezet in het kader van de samenwerkingsovereenkomst. 

Er wordt tevens voorzien dat aanpassingen aan de overeenkomst mogelijk zijn, zoals 
vermeld staat in artikel 20 van deze overeenkomst. Deze aanpassingen kunnen gebeuren op 
verzoek van elke partij en mits goedkeuring van de beide partijen. 
Bij elke afrekening van het convenant is het mogelijk om de inhoudelijke opdrachten en 
resultaatsindicatoren bij te sturen in overleg met elkaar. Deze bijsturing wordt toegevoegd als 
addendum bij deze overeenkomst. 

Duur : de overeenkomst wordt afgesloten voor de duur van 4 jaar. Ze treedt in werking op 01 
januari 2022 en eindigt op 31 december 2025. 
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De overeenkomst kan door beide partijen worden beëindigd mits een schriftelijke en uitvoerig 
gemotiveerde beoordeling en het respecteren van een opzeggingstermijn van 6 maanden, 
ingaand de maand volgend op deze waarin de opzegging bij aangetekende brief werd 
gedaan. 

Visum 

De financieel directeur verleende zijn visum met volgende opmerking : ‘Het verdient 
aanbeveling een overeenkomst af te sluiten voor de toekomst. Nu gaat deze in op 01 januari 
2022’. 

Voordracht 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen.. 

Besluit: Met algemene stemmen : 

Enig artikel: 
Goedkeuring te verlenen aan de Samenwerkingsovereenkomst tussen de Stad Ronse en De 
Vrolijke Kring vzw in uitvoering van het Armoedebeleidsplan, actieplan 8.1.15. ‘Kwalitatief 
wonen in een aangename buurt’, actie 7 : ‘Samenwerkingsovereenkomst tussen de Stad 
Ronse en De Vrolijke Kring vzw voor het voorzien van materiële hulp bij huisvesting aan 
kwetsbare gezinnen’. 
 

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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