Raadscommissie Welzijn, Vrije Tijd en Onderwijs 03 03 2020
Aanwezig: Patrick Claerhout, Nancy Debeerst, Melissa Depraetere, Thomas Guillemyn, Rosanne
Mestdagh, Gwenny Meyfroid, Wout Pattyn, Heidi Sohier, Elke Vlaeminck, Lynn Callewaert, Kathleen
Duchi, Koen Opsomer, Alain Top, David Vandekerckhove,
Robbe Bleuzé, Micheline Decuypere, Pieter Lattré
Verontschuldigd: Rita Beyaert, Louis Byttebier, Lise-Marie Platteau, Inge Bossuyt, Wouter Bouckaert,
Dominique Windels, Ingrid Callant

1. Jeugd: wijzigingen projectsubsidies (30’) Toelichting door Robbe (zie document)
(Wout) Kunnen Academies hier ook beroep op doen?
Dat kan als er niet dubbel gesubsidieerd wordt.
(Melissa) Toezicht en bewaking: moet dit professioneel zijn?
Is niet verplicht tot op heden. Men kan hier zelf voor in staan.
(Kathleen) Hoeveel keer kan een vereniging deze subsidie aanvragen?
Er staat hier nog geen restrictie op.
(David) Misschien kan hier wel een restrictie van max. 3x per jaar gezet worden.
(Rosanne) Bij de socioculturele verenigingen is er een extra subsidie indien het gaat om een
samenwerking met twee of meer verenigingen, is dit hier ook zo?
Zit er nu nog niet in vervat.
(Thomas) Vallen speelstraten hier ook onder?
Deze vallen onder apart subsidiereglement van de speelstraten.
(Thomas) Er moeten geen facturen ingediend worden?
Neen, je moet wel een werkingsverslag indienen, promomateriaal, …, dus kunnen bewijzen dat het
zeker is door gegaan.
(Thomas) Wat met een driedaagse?
Dit wordt gerekend als een meerdaags evenement.
(Thomas) Doe je voor startende initiatieven iets extra?
Vroeger was dit wel zo, maar nu is dit niet meer het geval. Volgens de jeugdraad blijft de opstartkost
voor elk initiatief hetzelfde.

(Thomas) Zou je samenwerkingen toch niet stimuleren met een extra financiële ondersteuning?
David, als iedereen hier achter staat dan kan het er zeker in op genomen worden.
(Patrick) Zijn er vroeger aanvragen geweest van verenigingen die geen recht hebben op subsidies
(bijv. geen echte vereniging of toch een commerciële activiteit)?
In het verleden is het dit wel gebeurd. We proberen dit wel in de gaten te houden. Het is hoe dan
ook zo dat iedereen dit zich verenigt een feitelijke vereniging kan vormen/ opstarten.
(Patrick) Principe van toekenning, aanvraag twee weken op voorhand, terwijl je drie maanden moet
wachten op. Wanneer weet je of je in aanmerking komt?
Eerste screening gebeurt al door de jeugddienst op basis van reglement. Daarna gaat het naar de
jeugdraad. In principe weet de organisator vrij snel of hij wel of niet in aanmerking komt. Hoe
vroeger de aanvraag gebeurt, hoe zeker ze al dan niet zijn of ze in aanmerking komen of niet voor de
start van hun initiatief.
(Thomas) Jeugdprojectsubsidies, waarom zit dit bij jeugd?
Komt uit het verleden oa. naar aanleiding van de organisatie van Ratrock.
(Kathleen) Hoeveel procent bedragen deze subsidies dit in verhouding met de totale pot van de
projectsubsidies?
Binnen sport zijn er geen projectsubsidies. Binnen Cultuur bedraagt het totale budget voor
projectsubsidies 3500 euro.
2. MJP: Huis van Welzijn. Toelichting door Micheline (zie PPT)
(Wout) Komen er nieuwe kinderopvangplaatsen bij?
Voor het moment hebben we hier nog geen zicht op.
(Lynn) Is ook afhankelijk van eventuele nieuwe subsidieoproepen, die we goed in de gaten houden.
Dus hangt hier zeker ook van af.
(Kathleen) Kunnen mensen nu zien waar en hoeveel opvangplaatsen er vrij zijn?
(Lynn) Dit kan nu met de opvangwijzer. We bekijken nog andere systemen die eenvoudiger te
gebruiken zijn.
(Gwenny) Mag je dit als school kiezen welke schooljaren gefinancierd worden?
Stad financiert twee schooljaren nl. 1ste en 2de schooljaren, dus niet vrij te kiezen.
(Kathleen) Huiswerkbegeleiding, is dit voor oudere kinderen zoals georganiseerd door De Spie?
Niet specifiek, de huiswerkklas is voor lagere school kinderen, daarnaast zullen we ook inzetten op
huiswerkbegeleiding aan huis via VZW De Katrol. Dit zijn studenten die aan huis komen en kinderen
ondersteunen bij het lezen, huiswerkbegeleiding, binnen de gezinscontext. Dit zullen normaal gezien
ook lagere school kinderen zijn.
(Patrick) Hoe is de bezettingsgraad van de doorgangswoningen?

Ik heb de cijfers niet bij me maar ligt normaal in de 80-90%.
(Gwenny) Op basis waarvan beslis je met welke scholen je samenwerkt met de brugfiguur.
We zullen ons baseren op de cijfers die we nu kennen oa. cijfers van Kind & Gezin, waar de meeste
kansarme kinderen zitten. Scholen kunnen zelf ook altijd contact opnemen met het Huis van Welzijn
voor vragen tot samenwerking.
(Gwenny) Huis van het kind, ik hoor hier veel over, maar we weten weinig over de werking ervan.
We kunnen dit zeker eens uitgebreid toelichten op een volgende Raadscommissie, en we zullen een
commissie inplannen in het Huis van Welzijn.
3. MJP: W13. Toelichting door Micheline (zie PPT)
(Patrick) Rond subsidiëring, dit ligt nu op 1 euro, is dit haalbaar voor de komende 6 jaar?
Nu is dit vastgelegd op 1 euro en blijkt wel haalbaar te zijn. Voor sommige projecten wordt er wel
gezocht naar extra middelen zodat ook deze projecten haalbaar blijven.

4. Varia:
o VT2035: geen nieuws. Volop bezig met inventarisatie van de wishlist per dienst.
Binnenkort wordt er voor de eerste keer samen gekomen met de WG site De Mol en
WG cultuursite.

