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gemeenteraad GOEDGEKEURD 
Besluit Zitting van 29 maart 2021

Beleidsontwikkeling & Staf - directie 
Mens

11 2021_GR_00041 Reglement digitale investeringssubsidie 
volwassenenonderwijs Roeselare  - Goedkeuring

Samenstelling:

Aanwezig:
de heer Piet Delrue, Voorzitter gemeenteraad; de heer Kris Declercq; mevrouw Nathalie 
Muylle; mevrouw Griet Coppé; de heer José Debels; de heer Marc Vanwalleghem; de 
heer Dirk Lievens; de heer Bart Wenes; de heer Tom Vandenkendelaere; mevrouw Ria 
Vanzieleghem; de heer Geert Huyghe; de heer Stefaan Van Coillie; mevrouw Caroline 
Martens; mevrouw Rina Arteel; mevrouw Mieke Vanbrussel; de heer Matthijs Samyn; de 
heer Francis Debruyne; mevrouw Liselot De Decker; mevrouw Michèle Hostekint; de heer 
Henk Kindt; de heer Gerdi Casier; de heer Steven Dewitte; de heer Filip Deforche; de 
heer Immanuel De Reuse; de heer Cyriel Ameye; de heer Peter Claeys; mevrouw 
Jeaninne Vandenabeele; mevrouw Siska Rommel; de heer Frederik Declercq; de heer 
Brecht Vermeulen; de heer Bart De Meulenaer; mevrouw Lieve Lombaert; mevrouw 
Justine Pillaert; de heer Bert Wouters; de heer Dieter Carron; mevrouw Margot Wybo; de 
heer Eddy Demeersseman; de heer Koenraad Cracco; de heer Sander Braeye; de heer 
Geert Sintobin, Algemeen directeur

Beschrijving
Regelgeving bevoegd orgaan
Artikel 40-41 van het decreet lokaal bestuur

Bijlagen
1. Besluit gemeenteraad dd 4 mei 2020 mbt verlenging en uitbreiding van het 

subsidiereglement computer in je rugzak
2. Ontwerpreglement Digitale investeringssubsidie volwassenenonderwijs
3. Ontwerp aanvraagformulier

Voorgeschiedenis
Tijdens deze coronacrisis stelde het onderwijsveld in Roeselare duidelijke digitale 
armoede vast bij maatschappelijk kwetsbare gezinnen. Op 4 mei 2020 keurde de 
gemeenteraad het subsidiereglement 'Computer in je rugzak' goed ter ondersteuning van 
digitaal arme leerlingen in het basis- en secundair onderwijs van Roeselare. 

In het relanceplan 'Vooruit met Roeselare in 2021' werd voorgesteld om een 
ondersteuningspakket in overleg met de centra volwassenenonderwijs en het 
Welzijnshuis uit te werken zodat het volgen van cruciale lessen, zoals Nederlands les of 
tweedekansonderwijs, in Roeselare niet in het gedrang komt omwille van digitale 
armoede.

Context en argumentatie
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De problematische toegang tot IT-toestellen (PC, laptop of tablet) voor maatschappelijk 
kwetsbare burgers werd bevestigd door de centra volwassenenonderwijs en het 
Welzijnshuis, voornamelijk in de opleidingen Basiseducatie, Nederlands 2de Taal 
(richtgraad 1) en Tweede Kans Onderwijs. Een groep cursisten uit deze opleidingen 
beschikken vaak enkel over een smartphone om digitale handelingen uit te voeren.  

Er werd gevraagd om af te stappen van de modaliteiten van het subsidiereglement 
'Computer in je rugzak' (zijnde een subsidie per toestel/per leerling in armoede waarbij 
IT-toestellen via huurkoop of bruikleen ter beschikking gesteld worden aan het gezin). De 
trajecten volwassenenonderwijs zijn korter en flexibel, waardoor systemen zoals 
afbetalingsplannen of afspraken over langdurige bruikleen aan gezinnen moeilijk 
opgevolgd kunnen worden door onderwijsinstellingen volwassenenonderwijs. Het 
volwassenenonderwijs wenst IT-toestellen op maat en voor meerdere cursisten/trajecten 
te kunnen inzetten, zowel in de klas als thuis, tijdens de duurtijd van de opleiding. 

Er wordt geopteerd voor een eenmalige IT-injectie voor campussen 
volwassenenonderwijs in Roeselare ten behoeve van cursisten in armoede met een 
gedeelde verantwoordelijkheid tussen de stad en de onderwijsinstellingen 
volwassenenonderwijs (cofinanciering van minstens 30% door de instelling 
volwassenenonderwijs).

Er werd hiervoor een nieuw subsidiereglement opgemaakt. 

Financiële en beleidsinformatie
Geen visum noodzakelijk

Financiële informatie
55.000 euro voorzien in 2021, op ACT-11396, 088906, 64949011

Beleidsinformatie
ACT-11396 - Verder stimuleren van deelsystemen voor schoolmaterialen, waaronder het 
project 'Computer in je rugzak'

'vooruit met Roeselare in 2021': Het Computer in je rugzak-project was al uitgebreid van 
het secundair naar het basisonderwijs en wordt in 2021 ook verruimd naar een deel van 
het volwassenenonderwijs zodat het volgen van een aantal cruciale lessen 
(tweedekansonderwijs, Nederlandse les) niet in het gedrang komen.

Besluit
Goedgekeurd door de gemeenteraad met 
- 26 stem(men) voor: Rina Arteel; Sander Braeye; Gerdi Casier; Stefaan Van Coillie; 
Griet Coppé; José Debels; Francis Debruyne; Liselot De Decker; Kris Declercq; Piet 
Delrue; Eddy Demeersseman; Steven Dewitte; Michèle Hostekint; Geert Huyghe; Henk 
Kindt; Dirk Lievens; Caroline Martens; Nathalie Muylle; Matthijs Samyn; Mieke 
Vanbrussel; Tom Vandenkendelaere; Marc Vanwalleghem; Ria Vanzieleghem; Bart 
Wenes; Bert Wouters; Margot Wybo
- 13 stem(men) tegen: Cyriel Ameye; Dieter Carron; Peter Claeys; Koenraad Cracco; 
Frederik Declercq; Filip Deforche; Lieve Lombaert; Bart De Meulenaer; Justine Pillaert; 
Immanuel De Reuse; Siska Rommel; Jeaninne Vandenabeele; Brecht Vermeulen

Artikel 1
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Het reglement 'Digitale investeringssubsidie volwassenenonderwijs Roeselare' wordt 
vastgesteld, zoals in bijlage gevoegd.

Aldus gedaan in open zitting van 29 maart 2021

Namens de gemeenteraad

Geert Sintobin
Algemeen directeur

Piet Delrue
Voorzitter gemeenteraad

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Krachtens art. 126 van de nieuwe gemeentewet
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Reglement digitale investeringssubsidie 

volwassenenonderwijs Roeselare 
 

Besluit gemeenteraad 29 maart 2021 

 

 

 

Artikel 1 – Doel 

 

Dit subsidiereglement draagt bij tot digitale geletterdheid en gelijke onderwijskansen voor 
cursisten volwassenenonderwijs in (digitale) armoede, in opleidingen basiseducatie, Nederlands 

2de Taal (NT2 richtgraad 1) en Tweede Kans Onderwijs (TKO).  
 

Dit reglement regelt een digitale investeringssubsidie voor centra voor basiseducatie en centra 

voor volwassenenonderwijs op het grondgebied van Roeselare, voor de aankoop van IT-

toestellen.  
 
Dit reglement ondersteunt de centra voor basiseducatie en de centra voor 

volwassenenonderwijs om IT-toestellen ter beschikking te stellen aan cursisten in (digitale) 

armoede, met de nodige software en IT-ondersteuning vanuit het centrum of vanuit de IT-
leveranciers waar mee samengewerkt wordt.  
 

Artikel 2 – Definities  

 

Digitale geletterdheid omvat alle digitale vaardigheden, zoals het zoeken, vinden, beoordelen en 

verwerken van informatie op internet, je veilig kunnen bewegen op het internet, het aansturen 

van computers, programmeren, het bewust inzetten van digitale media, … 

 

IT-toestellen is het geheel van toestellen die ons helpen bij het gebruiken van de digitale 

informatie. De meest voor de hand liggende zijn de PC, de laptop, de smartphone en de tablet. 

 

Armoede is een netwerk van sociale uitsluitingen dat zich uitstrekt over meerdere gebieden van 

het individuele en collectieve bestaan. Het scheidt de armen van de algemeen aanvaarde 
leefpatronen van de samenleving. Deze kloof kan enkel worden overbrugd wanneer de 

samenleving een appèl doet op het psychologisch kapitaal van personen die in armoede leven 
en van hun omgeving. De samenleving maakt daarbij ook de economische, sociale en culturele 

kapitaalvormen voor hen toegankelijk. Zo krijgt iedereen gelijke kansen op niet kwetsende 
sociale en maatschappelijke interacties en op waardevolle bindingen met zichzelf, de anderen, 

de maatschappij en de toekomst.1  
 

Criteria om cursisten in armoede te detecteren zijn onder andere: recht hebben op een 
verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds; budget- en/of schuldhulpverlening 

genieten bij het Welzijnshuis/CAW/My Trusto/extern advocaat; schooltoelage 
ontvangen voor schoolgaande kinderen; een vervangingsinkomen genieten (zoals ziekte-

uitkering, leefloon, werkloosheidsuitkering, …); een vluchtelingstatus of een subsidiaire 
beschermingsstatus hebben; geen wettig of een tijdelijk verblijfsstatuut hebben; een 

instabiele woonsituatie hebben (zoals dreigende uithuiszetting, wonen in een caravan,  
…); meerdere kinderen ten laste hebben; éénoudergezinnen; zich in regelmatige of 

langdurige werkloosheid bevinden; een instabiele gezinssituatie kennen (wisselende 
samenstellingen gezin, …); …  

 
1 We baseren ons op de definitie van Vranken aangevuld door Tine van Regenmortel.  
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Artikel 3 – Begunstigden  

 

De aanvrager is een erkend centrum voor basiseducatie of een erkend centrum voor 

volwassenenonderwijs met een vestigingsplaats en een opleidingsaanbod Basiseducatie, 

Nederlands 2de Taal of Tweede Kans Onderwijs op het grondgebied van de stad Roeselare. 

 

Artikel 4 – Subsidie 

 

De stad kent een eenmalige investeringssubsidie toe aan het centrum, voor aankoop van IT-
toestellen ten behoeve van cursisten in armoede, die een opleiding volgen in het kader van  

- Basiseducatie,  
- Nederlands 2de taal (NT2), richtgraad 1 of 

- Tweede Kans Onderwijs (TKO).   

 

De investeringssubsidie bedraagt maximum 70% van de kostprijs voor aankoop van de nodige 

IT-toestellen, binnen het hiervoor beschikbare subsidiebedrag, zoals vastgesteld door de 

gemeenteraad.  

 

Artikel 5 -  Voorwaarden  

 

De stad verleent de subsidie onder volgende voorwaarden:  

 
a) De IT-toestellen worden maximaal geïntegreerd in de lessen.   

 

b) Het centrum stelt een IT-toestel, inclusief software en onderhoudsservice (tijdelijk) 

gratis ter beschikking aan cursisten in armoede die een opleidingsmodule 
Basiseducatie, Nederlands 2de Taal (richtgraad 1) of Tweede Kans Onderwijs volgen, 
voor minstens de duurtijd van de opleiding.  

 
c) Het centrum staat in voor goede en regelmatige communicatie met de cursist over het 

gebruik van het IT-toestel, zowel tijdens de lessen als thuis, en de modaliteiten om het 
IT-toestel te lenen via het centrum.  

 

d) Het centrum staat in voor basis ICT-ondersteuning aan de cursisten om met het 
toestel, de software en eventuele online-leerprogramma’s te kunnen werken. Het 

centrum informeert de cursisten over internetconnectie.  

 

e) Het centrum verbindt zich ertoe om cursisten met hulpvragen door te verwijzen naar 

aanwezige dienst- en hulpverlening in de stad, zoals het Welzijnshuis.   
 

 

Artikel 6 – Aanvraag- en toekenningsprocedure 

 

Het centrum dient een aanvraagformulier in bij de stad, tegen uiterlijk 15 april 2021. Indien er 

na de eerste oproepronde nog budget beschikbaar is, wordt een 2de oproepronde gelanceerd, 

waarbij aanvraagformulieren kunnen ingediend worden tegen uiterlijk 15 september 2021.  

 

Het aanvraagformulier omvat 

- een omschrijving van de nood en de opleiding waarbinnen de toestellen gebruikt zullen 

worden;  

- een omschrijving van aantal en soort toestellen dat het centrum wenst aan te kopen, 

een raming van kostprijs van de toestellen en het subsidiebedrag dat aan de stad 

gevraagd wordt (maximum 70% van de aankoopprijs);  
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- een engagementsverklaring voor aanwending van de subsidie volgens het doel en de 

voorwaarden zoals omschreven in dit reglement.  

 

 

Artikel 7 – Uitbetaling 

 

Na ontvangst van het aanvraagformulier en engagementsverklaring wordt de subsidie 100% 

uitbetaald aan het centrum, op het rekeningnummer zoals vermeld op het aanvraagformulier. 

Bij het overschrijden van het beschikbare bedrag kan beslist worden om het gevraagde 

subsidiebedrag, na overleg met het centrum, te verminderen. 

 

Artikel 8 – Controle en voorwaarden na toekenning 

 

Het centrum vermeldt in alle communicatie over deze subsidie ‘met steun van stad Roeselare’. 

 

Het centrum neemt actief deel aan overleg of netwerkmomenten in de stad om ervaringen te 

delen.  

 

Het centrum verbindt zich ertoe te rapporteren over de resultaten van de subsidie, op vraag 

van de stad.  

 
In toepassing  van de wet van 14 november 1983, betreffende de toekenning en aanwending 

van subsidies, is de begunstigde van de subsidie ertoe gehouden: 

• De stad toe te laten voor zover als nodig de echtheid van de gegevens van de 
subsidieaanvraag te controleren en hieromtrent inlichtingen in te winnen met alle 
middelen die zij hieromtrent nodig acht;  

• De subsidie uitsluitend aan te wenden voor het doel waarvoor zij werd toegekend; 

• Elke daartoe gemachtigde afgevaardigde van het stadsbestuur toe te staan om 
eventueel ter plaatse, de aanwending van de toegekende subsidie te controleren. 

 

Bij niet naleving van deze bepalingen, kan het stadsbestuur overgaan tot de gehele of gedeeltelijke 
terugvordering van de toegekende subsidie. 

 
 

Artikel 9 - Betwistingen/beroep 

 
Alle betwistingen over de toepassing van dit reglement worden beslecht door het College van 

Burgemeester en Schepenen.  
 

Betwistingen moeten, binnen één maand na kennisgeving van de beslissing over de aanvraag van 
de subsidie aan de subsidieaanvrager, per aangetekende brief of afgifte tegen ontvangstbewijs 

gericht worden aan het College van Burgemeester en Schepenen, Botermarkt 2, 8800 
Roeselare. De postdatum of datum op het ontvangstbewijs gelden als bewijs.  

 
 
Artikel 10 – Inwerkingtreding 

 
Dit reglement treedt in werking op 1 april 2021. Dit reglement heeft een bepaalde duur en 

neemt, behoudens vroegere vervanging, aanpassing of afschaffing, een einde op 
31/12/2021. 

 
 
Aldus vastgesteld in zitting van de Gemeenteraad van 29 maart 2021. 
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Reglement digitale investeringssubsidie 
volwassenenonderwijs 2021 - 

aanvraagformulier 

Dit is een aanvraagformulier voor aanvraag van een investeringssubsidie binnen het 
subsidiereglement ‘digitale investeringssubsidie volwassenenonderwijs 2021’. Aanvragen 
dienen tegen 15 april bezorgd te worden aan beleidsontwikkelingmens@roeselare.be 

Gegevens aanvrager: 

NAAM CENTRUM: Klik of tik om tekst in te voeren.
ADRES:  Klik of tik om tekst in te voeren.
REKENINGNUMMER:Klik of tik om tekst in te voeren.
ONDERNEMINGSNUMMER/BTW-NUMMER: Klik of tik om tekst in te voeren.
NAAM CONTACTPERSOON:Klik of tik om tekst in te voeren.
MAILADRES CONTACTPERSOON:Klik of tik om tekst in te voeren.
TELEFOONNUMMER CONTACTPERSOON: Klik of tik om tekst in te voeren.

De aanvrager is 
☐een erkend centrum voor basiseducatie
☐een erkend centrum voor volwassenenonderwijs 

Aanvraag subsidie

- Omschrijf van de nood: 

o beknopte omschrijving van de opleiding waar nood is aan IT-toestellen: 

o inschatting van aantal cursisten in armoede: 

o aantal en soort toestellen dat het centrum wenst aan te kopen:  

- Binnen welke opleidingen worden de IT-toestellen gebruikt
☐ Basiseducatie, 
☐ Nederlands 2de taal (NT2), richtgraad 1 of
☐ Tweede Kans Onderwijs (TKO).  

- Raming aankoopprijs van de toestellen (incl. BTW): Klik of tik om tekst in te voeren.
Staaf de raming met een offerte in bijlage 

- subsidiebedrag dat aan de stad gevraagd wordt (maximum 70% van de 
aankoopprijs): Klik of tik om tekst in te voeren.

Engagementsverklaring

De aanvrager verklaart op eer dat 

mailto:beleidsontwikkelingmens@roeselare.be
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- bovenstaande gegevens juist en waarachtig zijn en verleent toelating aan de door het 
schepencollege aangestelde ambtenaar, de gegevens en de echtheid te controleren.

- het centrum voldoet aan de voorwaarden zoals omschreven in het reglement
- de toegekende subsidie integraal wordt aangewend voor de aankoop van IT-toestellen,  

die tijdelijk gratis ter beschikking worden gesteld aan cursisten in armoede. 
- het centrum actief deelneemt aan overleg en netwerkmomenten in de stad om 

ervaringen over gelijke onderwijskansen te delen. 
- het centrum ‘met steun van de stad Roeselare’ vermeld in alle communicatie over deze 

subsidie

Datum: 
Handtekening: 


