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1. Doelstellingen en verwachtingen raadscommissie.
Een raadscommissie heeft een drietal doelstellingen:
-

Informerend voorbereiden op de gemeenteraad
Inhoudelijk voorbereiden van agendapunten GR
Rapportering

Graag doen we eerst een rondje om de verschillende verwachtingen van de deelnemers in kaart te
brengen + welke agendapunten je graag besproken ziet. Hiermee kunnen we dan rekening houden
bij de samenstelling van de agenda en aanpak van de vergadering.
Wat zijn de verwachtingen van de verschillende deelnemers?
-

Concrete dossiers die op GR moeten komen behandelen op de raadscommissie.
Alle thema’s kunnen besproken worden zonder concrete aanleiding (bijv. voorstelling Arktoswerking)
Van iedereen zijn mening horen los van partijen en strekkingen.
Op voorhand belangrijke punten doorgeven.
Open discussiëren over thema’s van de GR.
Bepaalde punten zoals de nieuwbouw tijdig bespreken.
Niet beperken tot punten van de GR.
Ook projecten die op til staan tijdig voorstellen.
Open debat.
Eerste keer, vooral benieuwd.
Volwaardige commissie waar we echt aan de slag gaan.
Op tijd dossiers grondig bespreken.
Open debat.
Alle agendapunten mogen steeds geagendeerd worden.
Vroeger kwam deze raadscommissie niet zo vaak samen. Hopelijk komen we vaker samen.
Zo opbouwend mogelijk met elkaar in dialoog gaan.

2. Voorstelling Vrijetijdsdiensten
Zie PPT bijlage 1
Vragen?
Er is een info-avond Uitpas geweest voor verenigingen. Hoe is deze verlopen?

Bij de initiële start in 2016 van de Uitpas was al voorzien dat ook verenigingen konden toetreden. Op
11 maart ging er een info-avond door. Er waren een 7 tal verenigingen aanwezig, wat qua opkomst
zeker niet slecht was. Op zich was er weinig animo bij de verenigingen om zich aan te sluiten. De
meerwaarde voor de eigen vereniging wordt vaak niet gezien. Ook de extra administratie die erbij
komt, schrikt af. We zullen de aanwezige verenigingen opnieuw contacteren, eventueel extra duiding
geven en hopen dat er toch een aantal van start willen gaan met de Uitpas.
Hoe wordt MIA tarief bepaald?
In sommige steden en gemeenten wordt dit gekoppeld aan een attest verhoogde tegemoetkoming.
In Harelbeke werd er destijds voor gekozen om een extra onderzoek (Remi-onderzoek) te doen
vooraleer iemand recht heeft op een Mia- tarief. De Uitpas van mensen met een MIA tarief is qua
uitzicht juist dezelfde zodat dit niet stigmatiserend werkt. Bij betaling en na scan van de MIA Uitpas
wordt automatisch het voordeeltarief toegekend (principe 20- 40 -40%).
Ook de academies zullen mee instappen vanaf komend schooljaar (inschrijving vanaf mei-juni).
Geldt MIA tarief ook voor bijv. een spaghetti-avond?
Dit kan. De vereniging kan hier zelf over beslissen.
3. Korte voorstelling Huis van Welzijn
De voorstelling wordt beperkt toegelicht gezien de afzonderlijke infoavond Huis van Welzijn op
04.02.2019 voor alle leden GR en BCSD.
Zie PPT bijlage 2
4. Aanpassing reglement speelstraten
Zie bijlage 3
Zijn er restricties rond . Neen enkel maximum van 14 dagen.
Vragen?
Wordt er nog fysieke begeleiding door de jeugddienst voorzien?
Neen, is niet meer haalbaar voor de jeugddienst.
Wordt de politie hiervan ingelicht?
Ja, politie is op de hoogte.
Hoeveel speelstraten vorig jaar?
Vorig jaar, 9 speelstraten.
Aanvraag moet 1 maand op voorhand. Je hebt goedkeuring nodig van politie en brandweer, zal dit
niet krap zijn?
Normaal niet. Verloopt vrij vlot.
5. Varia
- De slagboom op de site De MOL (kampeerwagens) is vaak defect en site zou op die manier
vaak gratis toegankelijk zijn?

o

o

Het klopt dat de slagboom vaak defect is omdat de slagboom ook niet meer nieuw is
(was initieel ook niet nieuw, tweedehands). De dienst toerisme is op de hoogte en is
aan het bekijken of er een alternatief is/ nieuwe installatie.
De meeste klanten betalen. Wordt ook in de gaten gehouden door het team van de
sportdienst.

6. Planning + mogelijke agenda RACO’s 2019
Voorstel is om de raadscommissie op verschillende locaties te laten doorgaan. Dit is voor iedereen
ok. Locaties voorlopig onder voorbehoud. Bij de uitnodiging zal de juiste locatie vermeld worden.
07/05 (In jeugdcentrum ’t Sas)




Toelichting werking W13 om 19u30
Buurtwerk: verlenging overeenkomst.
Project Arktos: toelichting stand van zaken project.

04/06 (Raadszaal)



Rondleiding Bib (oa. voorstelling jaarverslag)
Jaarverslag Cultuur

02/07 (Raadszaal)


Stand van zaken school Stasegem

27/08 (Sporthal)
08/10
05/11
03/12

Mogelijk te bespreken agendapunten:







Jaarverslagen van jeugd, sport, cultuur en BIB.
Inspraak en participatie
Evenementenloket en recreatex
Organogram
Retributiereglement
Vrijwilligersbeleid

Welzijn:





Huizen van het kind (juni)
Samenwerking samenlevingsopbouw: voorbereiding.
Jaarverslag mei-juni
Voorstelling huis van welzijn: er zijn al introductiedagen geweest.

Onderwijs:


Toelichting bij de grondige nota die opgemaakt wordt de beleidsmedewerker onderwijs.

