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 ITtoestellen.
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 ITleveranciers 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 ziekteuitkering, 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, …); …
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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 ITtoestellen 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 2 de 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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