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1. Opvolging vorig verslag
Geen opmerkingen
2. Evenementenloket
Toelichting door Wouter Linseele, Kim Defreyne en Mieke Decabooter (PPT in bijlage)
Wat heeft het evenementenloket ons al gekost?
Aan Gantner hebben we 4000 € betaald, reken een jaarlijks wederkerende kost van 1500 €
ook. Intern hebben we er vrij veel tijd in geinvesteerd: Kim : 200u. Stef : 38u
Geen idee wat de interne kost daarvoor is, maar als we 30 € / u rekenen komen we daarvoor
aan 7140 €
Dan moeten we eigenlijk nog het opleidingsmoment en andere overlegmomenten rekenen, ik
denk dat een schatting van 15.000 € representatief is
Jammer dat programma niet aanpasbaar is naar onze noden.
Gantner is een heel grote firma geworden en minder bereid om te investeren in lokale
besturen. Het is wel de enige aanbieder met zo’n totaalpakket in zijn aanbod.
Wat met nieuwe besturingssystemen en link met recreatex?
Bijv. de automatische sturing sporthal, de toegangscontrole, …, werkt wel. Programma werkt
heel goed. Is enkel het luik evenementenloket dat niet goed werkt.
Het volledig loslaten van recreatex is geen optie gezien er geen andere aanbieder is op de
markt + zou een enorme kost zijn voor de stad. We blijven echter wel open staan voor andere
aanbieders.
Zijn er veel steden en gemeenten die werken met Recreatex?

Ja heel veel steden en gemeenten werken met recreatex, maar weinig met het
evenementenloket.
Kim toont hoe een aanvraagformulier moet ingevuld worden.
Rekeningnummer en mededeling staat heel klein op factuur.
Kan vergroot worden. Kim zal dit bekijken.
Bij factuur materiaal staat er niet op van wanneer tot wanneer je materiaal huurt.
Klopt, maar is sinds vrijdag aangepast.

3. Jaarverslag sport
Toelichting door Michaël Vannieuwenhuyze (PPT in bijlage)
Sportkampen voor kleuters duren maar een halve dag? Kan hiervoor niet samen gewerkt
worden met de jeugddienst zodat ze in NM aanvullend kunnen deelnemen aan de
speelpleinwerking, … ?
Er is nu reeds een goede samenwerking met de jeugddienst. Kleuters die een ganse VM
hebben gesport, zijn tegen de middag meestal wel pomp af.
In het secundair wordt er ook sport na school aangeboden.
Klopt, dit gebeurt door de school zelf. Niet door de sportdienst. Binnenkort is er samen met
het diensthoofd hier een overleg rond.
Gebeurt er iets met de tennisterreinen door de sportdienst?
Er gaan jaarlijks tenniskampen door in Hulste. Ook in de sporthal wordt er getennist.
Worden de outdoor fitness gebruikt?
Ja deze worden vaak gebruikt. Kan zeker nog uitgebreid worden.
Zijn de outdoor fitnesstoestellen geen aantrekkingskracht voor vandalisme?
Tot voor kort was dit niet het geval. Recent merken we wel meer vandalisme en druggebruik
op de site van De Dageraad. Politie is op de hoogte en voert verder onderzoek.
Outdoor fitness in Hulste: kunnen er borden geplaatst worden met info?
Dat staat mee in het budget om dit zeker te voorzien.
Petanquepleinen: zijn er voldoende en worden deze vaak gebruikt?
Er zijn er een 15 tal ongeveer en de meeste worden vaak gebruikt. Onderhoud gebeurt door
facility.

4. Statutenwijziging W13
Toelichting door Micheline Decuypere (PPT in bijlage)
De statuten wijziging gaat hoofdzakelijk over de verhoging van de bijdrage voor W13 maar
0,5 euro naar 1 euro per inwoner, de verhoging wordt gedragen door het zorgbedrijf gezien
W13 ook inzet op zorg naast de pijler Armoede, sociale economie,…
Het meerjarenplan van W13 wordt toegelicht begin 2020 samen met het meerjarenplan van
het Huis van Welzijn.
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