Raadscommissie Welzijn, Vrije Tijd en Onderwijs 04/02/2020

Aanwezig: Rita Beyaert, Louis Byttebier, Patrick Claerhout, Nancy Debeerst, Melissa
Depraetere, Rosanne Mestdagh, Wout Pattyn, Lise-Marie Platteau, Heidi Sohier, Elke
Vlaeminck, Wouter Bouckaert, Lynn Callewaert, Kathleen Duchi, Filip Lainez, Koen Opsomer,
Francis Pattyn, Alain Top, David Vandekerckhove, Cedric Van Den Bussche, Dominique
Windels
Michaël Vannieuwenhuyze, Pieter Lattré (voor verslag)
Verontschuldigd: Thomas Guillemeyn, Inge Bossuyt, Gwenny Meyfroid
1. Evaluatie RACO 2019
RACO op verschillende locaties:
- Wordt als positief ervaren.
- Nog aan te doen: deelgemeenten, Huis van Welzijn, Huis van het Kind, Zorgbedrijf, …
Inhoud/ agenda?
- Ok.
Wat zeker aan bod laten komen in 2020?
- VT2035, Site Bavikhove, jaarverslag Samenlevingsopbouw, Huis van het Kind,
Subsidiereglement, Hoe gans Harelbeke bereiken/ betrekken in het
vrijetijdsgebeuren?, feestcomité oa. subsidievoorwaarden
Algemene aanpak?
- Agendapunten zijn soms te algemeen: beter om de PPt’s, + alle documenten reeds
met de agenda mee te sturen zodat iedereen zich kan voorbereiden.
- Goed dat RACO niet doorgaat indien te weinig agenda.
- Prima, af en toe een interactie voorzien volgens onderwerp.
- Steeds goed gevulde gevarieerde agenda. Slechts één RACO ging niet door, een
voorbeeld voor andere RACO’s.
2. Sport 2.0.: voorstelling door Michaël
Visietekst sport 2.0. Toelichting door Michaël Vannieuwenhuyze.

Wordt er samengewerkt met de scholen? Ook in functie van armoedebeleid?
We werken samen met scholen rond logistieke ondersteuning. Daarnaast hebben we ook
sport na school. Scholen die interesse hebben, daar organiseren we naschools sport op
school. We hebben ook de sportacademie. En ook Move (initiatief vanuit sportleerkrachten),
aanbieden van verschillende sporten op woensdagNM. Scholenveldloop, … .
Wat willen we nog meer doen?

Naar scholen gaan om kinderen te laten kennismaken met G sport.
Contacten met scholen die goed zijn, behouden en versterken. Scholen waarmee de
contacten iets minder vlot verlopen, willen we de banden nog sterken maken. Is vooral taak
van Stien onze sportpromoter.
Als laatste kunnen kinderen een sportvragenlijst ‘het sportkompas’ invullen als een vorm van
sportscreening. Ze krijgen dan een diploma/ ranking met een overzicht welke sporten er het
meest aanleunen bij de interesses van de kinderen.
Is het moeilijk om kwalitatieve lesgevers te vinden?
Is niet evident maar wij hebben wel goede lesgevers en we bewaken dit ook. Ene pool komt
vanuit Sportwerk en andere op zelfstandige basis. De meesten komen uit de buurt en
worden ook goed opgevolgd.
Burgemeester van Kuurne kijkt uit naar partners om zwembad te vernieuwen. Is er interesse
vanuit Harelbeke?
Is bevoegdheid van college maar mijn persoonlijke mening is dat zwembad van Kuurne
inderdaad aan vernieuwing toe is. Vanuit de sportdienst zijn er goede contacten met de
sportdienst van Kuurne. Het is aan de politieke verantwoordelijken om te bekijken wat de
opportuniteiten zijn.
Dominique Windels: de schepen werd recent opgebeld door de schepen van sport van
Kuurne met de vraag om eens samen te zitten.
Zijn er synergiën te vinden met de Gavers? Op welke manier kan de provincie ook mee op de
kar springen van onze plannen?
Er zijn nu reeds heel wat samenwerkingen met De Gavers oa. Je Wildste Westen,
Buitenspeeldag, … . Op dit moment loopt ook de selectieprocedure voor een nieuwe
coördinator.
We staan altijd open voor intergemeentelijke samenwerkingen.
Ook de helft van de sportraad werd vernieuwd. Wat ook zorgt voor een nieuwe schwung in
de sportdienst oa. Jan Feys, Kristof Decraene, Valerie Depraetere, Pascal Koeman, Lode
Messiaen, Frederik Kreupelland, … . We hebben ook de opening gemaakt in ons reglement
dat ook Niet Harelbekenaren die actief sporten in Harelbeke ook lid kunnen zijn van de
sportraad.

3. Varia:
•

VT2035: stand van zaken

Op de raadscommissie werd de beslissing van het college toegelicht omtrent project VT2035.
Er werd voor scenario 2 gekozen nl.
-

Jeugd-sport site aan De Mol incl. evenementenhal

-

Culturele site aan de Leie. Locatie wordt nog verder bekeken. Indien er geen plaats
wordt gevonden aan de Leie wordt er gekozen voor een nieuwbouwproject op de
huidige site. De huidige BIB die nog het meest recent is van alle VT gebouwen zal
zeker niet afgebroken worden. Wel de bedoeling om zowel de Bib-werking en de
cultuurwerking in de toekomst te laten samenwerken.

•

Nota vrijetijdsparticipatie: aanvraag werd goedgekeurd wat concreet
betekent dat we jaarlijks een kleine 5000 euro krijgen om drempels tot
deelname aan VT activiteiten voor mensen uit kwetsbare situaties weg te
werken.

•

Vrijwilligersbeleid: korte stand van zaken. Eind vorig jaar werd met heel wat
mensen nagedacht over de uitwerking van een vrijwilligersbeleid. Pieter zal al
deze info bundelen en verwerken. Bedoeling is om in september een
vrijwilligerscoördinator aan te werven.

•

Volgende raadscommissie is in De Parette

•

Varia:

(Wouter Bouckaert) E3 prijs. Welk budget werd er afgesproken van de E3 prijs en werd contract
verlegd voor de komende jaren?
Dominique Windels liet telefonisch weten dat hij zich tijdens de raadscommissie had versproken. Het
lopende contract werd open gebroken en verlengd voor 1 jaar. Subsidie werd gebracht op 200 000
euro waarbij dit als basis moet dienen om binnenkort opnieuw te onderhandelen voor de komende 5
jaren.
Van zodra meer nieuws omtrent deze zal de raadscommissie ingelicht worden.
(Lize-Marie) Binnenkort is er een info-avond/ participatie-avond Hallo Harelbeke: kan dit terug
gekoppeld worden op een volgende avond?
Zeker en vast. Wordt geagendeerd op de volgende RACO.
(Patrick Claerhout): In de gemeenteschool werd de nieuwjaarsbrief vorig jaar in het Engels opgesteld.
Wat is de reden hiervoor
Francis: Dit is oa één van de eindtermen, kennismaken en stimuleren van anders taligheid. Wordt
door de leerlingen zeer positief onthaald. Voor alle duidelijkheid er wordt geen les gegeven in een
andere taal maar er wordt kennisgemaakt door iets uit te voeren op een ludieke manier. Bvb een
Nieuwjaarsbrief in het Engels
(Patrick Claerhout) Vraag ivm outdoor education. Vroeger gingen in de Gavers buitenklassen door,
dit 10x per jaar, hoe zit dit nu? Gehoord dat kinderen nu privé-tuinen gaan opruimen?
Francis: De Gavers doen dit niet meer. Dit is heel jammer want was een heel mooi en waardevol
project.

Outdoor education is een project van de Gavers met Europese subsidie. De subsidies zijn spijtig
genoeg stopgezet en de Gavers ondersteund wel nog met logistiek (zagen en bijlen) en kunnen de
leraar op gang zetten met een educatief pakket.
De Gavers had ook geen bomen meer om te snoeien. Ook de milieudienst van de stad kon geen
bomen aangeven die moesten gesnoeid worden. Vandaar dat de enige optie was om in een
privétuin te gaan. Een grootvader van één van de leerlingen stelde zijn tuin ter beschikking.
(Patrick Claerhout): ivm. reclame voor het onderwijs. Er is wat verwarring rond folders van het Vrij
Onderwijs. Er zouden geen folders meer zijn van ons eigen gemeentelijk onderwijs + folder op website
is ook verouderd.

Nieuwe folder is verstuurd via H-blad van december. Op het OHO werd er afgesproken dat er geen
aparte folders meer worden verstuurd, wel enkel nog via middenkatern van het H-blad.
Wat doen we wel? De stad stuurt deze middenkatern naar alle kinderen die moeten starten in
school. Wij mogen dit doen in het kader van het GDPR. Wij maken reclame voor alle
onderwijsnetten, dus niet voor ons eigen onderwijs.

(Patrick Claerhout) ivm digitaal inschrijvingsbeleid scholen. Zijn onze scholen nu wel of niet ingestapt
in het digitaal inschrijvingssysteem? Waarom wel/ niet?
College besliste in oktober om daar niet mee door te gaan. Digitaal inschrijvingsbeleid is vooral
bedoeld voor scholen die werken met een maximum capaciteit. Nu hebben we 4 scholen die werken
met een maximum capaciteit, maar dit maximum nog niet bereiken. Vrij onderwijs wou instappen
maar ons eigen gemeentelijk onderwijs heeft nog geen problemen. Indien we mee instappen dan
moeten we als stad ook een coördinerende rol opnemen. Francis heeft dit goed onderzocht en
beslist om niet mee in te stappen. Indien het nu toch verplicht zou worden voor de scholen met
capaciteitsproblemen zou toch elke school mee instappen. Voor het moment is het niet nodig maar
van zodra dit toch zo zou zijn, dan is er bereidheid van alle scholen om mee in te stappen. Voorlopig
dit jaar en volgend jaar nog niet. In Kuurne waar ze het al een tijdje doen, zijn niet overwegend
positief.
(Wouter Bouckaert) Zijn er scholen waar er binnenkort wel problemen zouden kunnen zijn?
Waarschijnlijk wel, maar op heden nog niet. De meeste scholen blijven groeien.
(Dominique Windels): Twee mededelingen: op 13/02 gaat er minisportbeurs door in CC het SPOOR
met spreker Paul Vandenbosch. Voor het moment al redelijk veel inschrijvingen. Dit begint om 18 uur.
Op 21/02 gaat de jaarlijkse sportshow door en die begint om 19 uur.
(Francis Pattyn) Aanstaande donderdag concert door Musica H. Er zijn nog vrijkaarten te verkrijgen
bij Francis.

