Gemeenteraadscommissie Welzijn, Vrije Tijd & Onderwijs 08.10.2019
Aanwezig: Melissa Depraetere, Elke Vlaeminck, Louis Byttebier, Rosanne Mestdagh, Rita Beyaert,
Thomas Guillemyn, Nancy Debeerst, Lise-Marie Platteau, Patrick Claerhout, Cedric Van Den Bussche,
Gwenny Meyfroid, Wout Pattyn, David Vandekerckhove, Dominique Windels, Lynn Callewaert,
Wouter Bouckaert
Verontschuldigd: Alain Top, Inge Bossuyt, Francis Pattyn, Kathleen Duchi, Micheline Decuypere
(medewerker)
Medewerkers: Robbe Bleuzé, Hannelore Van Haverbeke, Wouter Linseele, Pieter Lattré (voor
verslag)

1. Opvolging vorig verslag
-

Treezoor: ‘Harelbeke zou kunnen beroep doen op archief mits overeenkomst en/of betaling’.
Treezoor is geen archief, wel een erfgoeddepot. Dus het gaat hier niet over een
archiefwerking.
Verslag wordt aangepast.

2. Citymarketing OW: Oarelbeke Weireldstad.
Toelichting door Hannelore Van Haverbeke (PPT in bijlage)
Logo is gekend, wel opletten met Google Forms. Je kan hier makkelijk mee sjoemelen qua
likes.
Klopt, we zijn ons hiervan bewust. De stemming via google forms was niet bepalend.
Gelukkig kwam het winnende ontwerp ook via andere kanalen naar boven als de winnaar.
Keuze thema’s: historisch erfgoed zit er niet als vast thema tussen, terwijl dit toch wel de
reden is waarom mensen/ toeristen naar hier komen, toch één van onze troeven?
Keuze vooral om ons nu te focussen op de eigen inwoners en handelaars dan op de toeristen.
Op deze manier hopen we dat de eigen inwoners en handelaars nieuwe mensen naar onze
stad trekken.
Om verenigingen mee te krijgen is het belangrijk om tijdig de thema’s te bepalen. De
jaarplanningen liggen nu al vast.
We zijn ons hiervan bewust. De thema’s 2021 zullen tegen de zomer 2020 zeker vast liggen.
We spreken van Harelbeke muziekstad. Is dit complementair met ‘Oarelbeke Weireldstad’?
We zijn ervan overtuigd dat we niet enkel muziekstad zijn. We zien dit ruimer. Maar
Harelbeke muziekstad zal hier zeker een plaats in krijgen.

Zijn de handelaars, handelscomité al betrokken?
Handelscomité is nauw betrokken en ook onze medewerker economie is hier sterk mee
bezig. Onze bedrijven willen we zeker ook mee krijgen in dit verhaal.
Opvolging van dit thema, in welke RACO wordt dit behandeld?
Dit kan zeker in deze RACO. Wouter zal Pieter telkens contacteren indien er nieuws is om te
agenderen op deze raadscommissie.

3. Speelruimteplan
Toelichting door Robbe Bleuzé (PPT in bijlage)
Inspraak kinderen: hoe bereik je deze kinderen?
Via brief in de bus, via scholen, via facebookgroep, … .
Gebeuren er veel ongevallen op speelpleintjes waar we een claim voor krijgen als stad?
Tot op heden nog geen klachten/ claims ontvangen.

4. Lokaal netwerken personen in armoede
Toelichting door Pieter Lattré (PPT in bijlage)
Zijn de scholen betrokken als partner? Het is belangrijk dat leerkrachten op de hoogte zijn van
wat de ondersteuningsmogelijkheden zijn voor kinderen en jongeren op vlak van
vrijetijdsbesteding.
De scholen zijn niet betrokken als partner. Karolien Deschildere is wel sinds kort lid van het
netwerk en vertegenwoordigt op deze manier de stedelijke scholen. In de toekomst is het
zeker belangrijk dat de scholen op de hoogte zijn van wat er allemaal mogelijk is qua
vrijetijdsondersteuning voor kinderen en jongeren uit kwetsbare gezinnen. Het is vaak de
leerkracht die vaststelt dat kinderen vrij geïsoleerd leven, geen hobby’s hebben, financiële
problemen enz. Samen met het Huis van welzijn zal Pieter bekijken op welke manier deze
informatie ook de leerkrachten kan bereiken (bijv. door langs te gaan op een teamoverleg).
Wanneer krijgen we nieuws of we de subsidie ontvangen of niet?
Normaal in januari 2020
5. Varia
-

Een aanvraag voor het huren van een zaal binnen het CC blijkt nog steeds heel omslachtig en
onduidelijk. Dit probleem werd sinds de start van het evenementenloket al aan gegeven en
dit blijft maar aanslepen, hoe komt dit?

Sinds de start van het evenementenloket werden er al wijzigingen in de aanvraag gedaan.
Het zaalverhuur werd los gekoppeld van het ganse formulier voor aanvraag evenement.
Sinds deze manier van werken lopen de aanvragen iets vlotter en krijgen we bijna geen
opmerkingen of problemen door. We zijn er ons echter van bewust dat het nog steeds niet
loopt zoals het hoort. Men is nu aan het bekijken of het huidig programma kan doen wat we
wensen en/of we eventueel niet moeten bekijken of een ander programma niet beter
aansluit op onze noden en wensen.
Op de RACO van november komen Wouter Linseele en Kim De Freyne lansg om een stand
van zaken te geven.
Bij aanvraagproblemen mag je zeker een medewerker contacteren bij CC het SPOOR. Zij
zullen je met veel plezier helpen.

-

Nog een vraagje rond het speelruimteplan. De inrichting van het speelplein is een
bevoegdheid van de jeugddienst. De inrichting van zitbanken is een bevoegdheid van de
dienst facility. Zou dit niet beter onder dezelfde dienst vallen om zo wat efficiënter te werk te
gaan?
De jeugddienst is geen vragende partij om dit erbij te nemen. Er is hier binnen de jeugddienst
ook geen budget voor. Er wordt wel samengewerkt tussen beide diensten. Noden en wensen
worden door gegeven aan elkaar. Een goede samenwerking is hierbij belangrijk. Pieter zal als
departementshoofd bekijken samen met zijn collega van facility of deze manier van werken
de beste en meest efficiënte manier is.

