Provincie OOST-VLAANDEREN
Arrondissement OUDENAARDE

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE OCMW-RAAD VAN MAANDAG 25 APRIL 2022
Aanwezig: Diederik Van Hamme, voorzitter.
Luc Dupont, burgemeester.
Joris Vandenhoucke, Jan Foulon, Ignace Michaux, Brigitte Vanhoutte, Aaron Demeulemeester,
Wim Vandevelde, schepenen.
Yves Deworm, Pol Kerckhove, Tom Deputter, Björn Bordon, Koen Haelters, Jean-Pierre
Stockman, Patrice Dutranoit, David Vandekerkhove, Faiza El Ghouch, Eva Lamon, Sylvie Van
Overmeeren, Jo Cornelus, Leonard Verstichel, Lech Schelfout, Youssef Elidrissi, Dominique
Opsomer, Philippe Vallez, Safia Marzouki, raadsleden.
Julien Vandenhoucke, algemeen directeur
Verontschuldigd: Gunther Deriemaker, Rossana Khoshaba, Guillaume Devos, raadsleden

Sociale Dienst.
Aangaan van een samenwerkingsovereenkomst met Triamant Ronse ten
behoeve van de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne en afsluiten van
verblijfsovereenkomsten met de bewoners van de flats.
Bekrachtiging van de beslissing van het Vast Bureau van 11 april 2022.
Bevoegdheid/rechtsgrond
˗
˗
˗
˗
˗
˗

˗

De organieke wet van 08 juli 1976 op de OCMW’s, artikel 2.
De organieke wet van 08 juli 1976 op de OCMW’s, artikel 61.
Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 77 en artikel 78,
2°lid.
De wet van 08 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn
en het recht op maatschappelijke dienstverlening.
De beslissing van het Vast Bureau van 14 maart 2022 waarbij principieel beslist werd
crisisopvang te verlenen voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne.
Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de huurprijs voor de tijdelijke
huisvesting van gezinnen of alleenstaanden die dakloos zijn of dreigen te worden naar
aanleiding van de oorlog in Oekraïne, tot wijziging van het besluit van de Vlaamse
Regering van18 maart 2022 tot regeling van de tijdelijke huisvesting van gezinnen of
alleenstaanden die dakloos zijn of dreigen te worden naar aanleiding van de oorlog in
Oekraïne en tot opheffing van besluit van de Vlaamse Regering van 14 maart 2022 tot
regeling van de tijdelijke huisvesting van gezinnen of alleenstaanden die dakloos zijn
of dreigen te worden naar aanleiding van de oorlog in Oekraïne.
De beslissing van het vast bureau van 14 maart 2022 waarbij principieel beslist werd
crisisopvang te verlenen voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne.

Relevante documenten
˗
˗
˗
˗

De ontwerp-samenwerkingsovereenkomst tussen OCMW Ronse en Triamant Ronse
ten behoeve van de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne.
De ontwerp-verblijfsovereenkomst tussen OCMW Ronse en het vluchtelinggezin.
De mail van het afdelingshoofd Leven en Welzijn d.d. 14 maart 2022 aangaande
crisisopvang voor de vluchtelingen uit Oekraïne.
Mail met het advies van de Financieel Directeur.
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Feiten/context/motivering
De recente gebeurtenissen in Oekraïne zorgen voor een toestroom aan vluchtelingen in de
Belgische gemeenten. Ook in Ronse werden reeds de eerste vluchtelingen geregistreerd.
Daarnaast is er ook de vraag en de oproep van staatssecretaris voor Asiel & Migratie,
Sammy Mahdi aan de burgers om Oekraïense vluchtelingen op te vangen. Ook vanuit de
Ronsese bevolking groeit een golf van solidariteit en worden huisvestingsplaatsen
aangeboden.
Vanuit het bestuur werden onderhandelingen opgestart en een aantal mogelijke pistes
inzake collectieve huisvesting overwogen.
Het lokaal bestuur kan namelijk een subsidie voor de huur van de plaatsen ontvangen: De
Vlaamse regering zal de lokale besturen financieel ondersteunen voor de opvang,
coördinatie en dienstverlening in de Oekraïense vluchtelingencrisis. De Vlaamse regering
geeft 1.000 euro per beschikbare plaats. Dit geldt alleen voor de plaatsen aangeboden
door de gemeente, niet voor plaatsen van burgers.
Onze eigen crisisopvangstructuur bestaat momenteel uit 13 opvangentiteiten. Deze zijn
veelal volzet, temeer omwille van de beperkte uitstroommogelijkheden. Vervolgens werd
contact opgenomen met Triamant, het Zorghotel Prinsenhof, en het CAW (voor hun
crisiswoningen).
Het Vast Bureau van 14 maart 2022 besliste principieel akkoord te gaan met de prijzen van
Triamant Ronse voor de huur en de waarborg van de kamers en het reserveren tot 12
kamers bij deze aanbieder. Er werd tevens beslist geen beroep te doen op de maaltijden en
de coördinatie.
Hiertoe wordt een samenwerkingsovereenkomst tussen OCMW Ronse en Triamant
Ronse opgemaakt rekening houdende met onderstaande opsomming en de beslissing van
het Vast Bureau.
Triamant
Aantal
kamers:

12 kamers kunnen uitgerust worden met
maximum 3 bedden voor personen ouder dan 12
jaar

Aantal
bedden:

36 bedden

Kostprijs:

Kostprijs per dag personen ouder dan 12 jaar:
1 persoon: 47,58 EUR
2 personen: 58,69 EUR
3 personen: 69,72 EUR
Kinderen onder de 12 jaar = gratis (Behalve 1,07
EUR/dag voor nutsvoorzieningen)
Betalen voor exacte gebruik van de flats.

Waarborg

Waarborg van 30 dagen flatprijs 1 persoon (47,58
EUR) per bewoonde flat = 1.427,40 EUR

Inbegrepen

Flat type A +/- 70m2 1 slpk voorzien van 1 of 2
bedden, volledig bemeubeld, keuken met
inductiekookplaat en combi-oven, noodalarm
24/24, alle nutsvoorzieningen, telecom (digitale
televisie en telefonie in binnenland), breedbeeld
TV, bestek/eetgerei voor 4 personen, verzekering,
conciërgefunctie 24/24, balie/onthaalfunctie van
10u00 – 17u30.

De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde duur met een opzeg van 1 maand met
ingang van 29 maart 2022 aangezien reeds enkele gezinnen in nood werden gehuisvest in
Triamant sinds 29 maart.
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Bijkomend werd een verblijfsovereenkomst gemaakt voor de doorstroomflats Triamant.
OCMW Ronse stelt deze flats onder voorwaarden ter beschikking aan vluchtelingen uit
Oekraïne in woonnood.
Deze personen moeten minimaal beschikken over een bijlage 15, later een A-kaart en het
recht openen op een equivalent leefloon en bijgevolg behoeftig zijn. De hoofdaanvrager heeft
de minimumleeftijd van 18 jaar. OCMW Ronse moet bevoegd zijn.
Het OCMW Ronse en de bewoner sluiten een overeenkomst af voor onbepaalde tijd zolang
deze bewoner voldoet aan de voorwaarden opgenomen in de overeenkomst (zoals het goed
als een goede huisvader gebruiken, de gemaakte afspraken en regels respecteren, het
begeleidingstraject respecteren,…).
OCMW Ronse verhaalt een deel van de dagvergoeding op de bewoners. Voor personen met
recht op een equivalent leefloon wordt deze dagprijs vooraf afgehouden van het leefloon via
een ‘vrijwillige afstand’. Andere doelgroepen ondertekenen een “afstand van
schuldvordering”. Deze procedure is conform de huidige crisisopvang.
De dagvergoeding werd bepaald door het Vast Bureau van 11 april 2022.
In de huidige crisisopvangwoningen wordt een tarief van 18,50 EUR/flat/dag gevraagd.
De Vlaamse Overheid heeft volgend voorstel uitgewerkt voor het verhuren van een
slaapfaciliteit in een collectieve opvangvoorziening, kamers, zelfstandige woningen of
mobiele woonunits door een SVK, SHM, VWF of woonmaatschappij aan tijdelijke
ontheemden uit Oekraïne. Voor lokale besturen en private partners is deze huurprijs
richtinggevend.
Afhankelijk van de hoogte van het leefloon, inclusief huurlasten:

Advies
Het afdelingshoofd Leven en Welzijn gaf hieromtrent positief advies.
De financieel directeur gaf hieromtrent positief advies.
Voordracht
Op voorstel van het Vast Bureau van 11 april 2022.
Besluit: Met algemene stemmen :
Enig artikel:
De beslissing van het Vast Bureau van 11 april 2022 te bekrachtigen.
Namens de raad:
Algemeen directeur
get. Julien Vandenhoucke

Voorzitter
get. Diederik Van Hamme
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Julien Vandenhoucke
Algemeen directeur

Diederik Van Hamme
Voorzitter
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