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1. Toelichting Huis van Welzijn in Coronatijden
Toelichting door Micheline Decuypere, zie nota.
Vragen:
(Patrick Claerhout) Zijn alle scholen nog open?
Ja alle scholen zijn nog open voor opvang in de vakantie. De opkomst is gering zoals de laatste drie
weken, +/- 10 lln per school
(Lise-Marie Platteau) De voorbereiding van de jeugddienst met de spelletjes die social distance
respecteren, kan die online ter beschikking worden gesteld?
Ivm met de speelpakketten gemaakt in functie van de noodopvang in de scholen: deze staan
momenteel op de Google Drive van de Jeugddienst. We gaven de link vorige week ook door aan de
dienst communicatie om deze ook op de website te plaatsen onder de rubriek 'tips tegen verveling'.
(Thomas Guillemyn) Ondanks de social distance te respecteren lijkt het mij vreemd om spelletjes te
delen online om mensen aan te moedigen om samen te komen om deze spelletjes te spelen.
Terechte opmerking, het spreekt voor zich dat de tips er zijn voor de kinderen om thuis met hun
eigen familie te spelen.
(Dominique Windels) Werden de mensen van VZW De Oever ook voorzien van een mondmasker?

Ja, vanuit het naaiatelier werden mondmaskers gemaakt + er zijn ook mondmaskers vanuit de stad
ter beschikking gesteld.
(Kathleen Duchi) Zijn er meer aanvragen rond leefloon e.d. tijdens deze crisis?
Neen, op dit moment merken we niet dat er meer aanvragen zijn, maar verwachten zeker een
toenamen de komende maanden.
(Melissa Depraetere) Is er voldoende beschermingsmateriaal voor het personeel?
Naast de mondmaskers staat er ook een plexi-glasafscheiding in de burelen waar mensen worden
ontvangen. Daarnaast zijn er ook voldoende handschoenen ter beschikking en mondmaskers
gemaakt door vrijwilligers van het naaiatelier.
(Melissa Depraetere) Is de impact van deze crisis (oa minder inkomen) geen groot probleem voor het
cliënteel van Huis van welzijn?

Alle uitkeringen werden eind maart normaal betaald. Toen was de crisis nog maar net begonnen. Dus
voor het moment merken we hier geen effect. Zal waarschijnlijk komende maand wel duidelijker
worden. We proberen hoe dan ook alles stipt te betalen, waar nodig voorschotten te geven, … .

2. Toelichting werking VT diensten tijdens de Coronatijden
Toelichting door Pieter Lattré, zie nota.
Vragen:
(Kathleen Duchi) Hoelang kunnen de personeelsleden nog aan de slag?

Voorlopig nog even. Twee zaaltoezichters van bij de sportdienst zijn nu aan de slag in het
containerpark. De diensthoofden monitoren alles goed en communiceren correct naar de
personeelsdienst indien er mensen dreigen technisch werkloos te worden. Alles wordt goed
opgevolgd.
(Melissa Depraetere) Wat is de impact van het annuleren van de E3- prijs voor de stad?
Deze week wordt er samen gezeten met een delegatie van de E3-prijs om alles samen te bekijken. Er
werden geen financiële engagementen genomen en we zullen hier ook voorzichtig in zijn. Wordt
vervolgd.
(Thomas Guillemyn) Pieter Lattré , waarom de keuze huis van welzijn alles in Mei reeds te annuleren
en Vrijetijdsdienst volgt de richtlijnen tot 19 april? Of is dat een keuze op basis van de doelgroep?
Waarmee ik bedoel dat stadsdiensten bijvoorbeeld dan sport en jeugd op een andere
tijdspanne annuleren kan er misschien verwarring ontstaan. Momenteel zal het wel duidelijk zijn
voor iedereen dat niets kan doorgaan.

(Lynn Callewaert) De activiteiten van het Huis van Welzijn vallen in de week van 20 mei. Er wordt een
ganse week een tent gehuurd voor de verschillende activiteiten die in die week plaats vinden.
Aangezien we verwachten dat de maatregelen nog van kracht zullen zijn en geen nodeloze kosten
willen maken, werd beslist om deze activiteiten te annuleren.
(Pieter Lattré) Het college heeft dit pas vandaag beslist om alle activiteiten tot eind mei te annuleren
dus dan zullen de vrijetijdsdiensten zeker volgen.
(Francis Pattyn) Ivm. het annuleren en verplaatsen van voorstellingen werd er vandaag ook beslist om
een toch een stuk te betalen aan gezelschappen die hun voorstelling geannuleerd zien (dit zijn er op
vandaag 2). Dit om tegemoet te komen aan de reeds gemaakte kosten van deze gezelschappen.

(Dominique Windels) Vanuit sportwerk Vlaanderen zal er ook tussen gekomen worden in een aantal
reeds gemaakte kosten oa. voor het evenement Onbeperkt Wild dat geannuleerd werd.

3. Toelichting Jaarverslag jeugddienst
Toelichting door Robbe Bleuzé zie PPT.
(Wouter Bouckaert) Ik fiets er wat tussen Robbe Bleuzé, maar voor straks: ik verneem dat meerdere
jeugdbewegingen een "virtuele" werking houden. Eventueel uitwisseling van ideeën via de
jeugddienst ?

Er is voor het moment heel wat online aanbod zowel vanuit de jeugdbewegingen zelf als vanuit de
koepels. De jeugddienst focust zich nu vooral op het doorsturen van correcte informatie voor wat
betreft de coronamaatregelen eerder dan op het mee verspreiden van dit online aanbod.
(Lise-Marie Platteau) Hoe verklaar je de daling bij de jeugd voor wat betreft gebruik van 't sas?
Minder fuiven?

Fuiven blijven constant. Elk beschikbaar weekend tijdens het seizoen gaat er een fuif door op vrijdag
en zaterdag. Verenigingen huren wel minder vaak de dag op voorhand de zal om klaar te zetten. Dit
zal de daling waarschijnlijk verklaren.
(Dominique Windels) Bedankt Robbe voor het jaarverslag, los daarvan zou ik volgende vragen; blijkt
dat de opvolging van de maatregelen inzake Corona door de jeugd moeilijker opgevolgd zou
worden. Is er vanuit de jeugddienst enige sensibilisatie daaromtrent?

Er is contact met de animatoren en ze worden gesensibiliseerd. Ook de werking van Arktos gaat
terug vindplaatsgericht gaan werken vanaf deze week. Vanuit de jeugddienst werd er ook al gemaild
naar de verschillende jeugdbewegingen rond het correct opvolgen van de maatregelen.
(Wout Pattyn) Hebben jullie gekeken met de stad om een verenigingenfonds op te starten ter
ondersteuning?

We hebben nu nog geen zicht op wat de crisis van financiële impact zal hebben op de
jeugdbewegingen. Dit zullen we natuurlijk mee opvolgen en evalueren. Bij de berekening van de
subsidies zal ook bekeken worden wat de impact van de crisis hierop heeft. We volgen het zeker mee
op.
(Kathleen Duchi) De zalen zullen nu allen een standaarduitrusting hebben. Dat zal zijn invloed
hebben op de uitleendienst?

De standaarduitrusting wordt enkel voorzien voor de zalen in het CC en de socio’s (meeste is al
aanwezig). Gezien de fuifzaal over ander materiaal moet beschikken en dit verschilt van event tot
event, hebben we beslist om geen standaarduitrusting in het SAS te voorzien.

4. Toelichting Jaarverslag cultuurdienst
Toelichting door Frederik Bossuyt zie PPT.
(Rosanne) Waarom alleen optreden in de vlinder en niet in de ceder?

De Vlinder is verder gelegen dan De Ceder en de mensen in De Vinder zijn waarschijnlijk ook iets
minder mobiel. Nu, dit heeft vooral te maken met een samenwerking die hadden met De Vlinder.
Ondertussen hebben we samengezeten met de programmator van het zorgbedrijf en zullen er
normaal ook activiteiten doorgaan in De Ceder.

(Rosanne) Zijn de mindere verhuren ook niet te wijten aan het aantal eigen act v d cultuur?

In principe niet, in 2019 gingen err minder eigen activiteiten door dan in 2018. Het is natuurlijk wel zo
dat de eigen programmatie voorrang heeft op het verhuur voor de vereniging. We proberen hier
echter wel zoveel mogelijk rekening mee te houden.
(Dominique Windels) Wat met de toekomst van het kunstenhuis?

Het Kunstenhuis zal hoogstwaarschijnlijk verzelfstandigen naar een vzw en deze zou dan jaarlijks een
werkingstoelage ontvangen.
(Rita Beyaert) Een vraagje ad Schepen: is er al aan gedacht om een subsidie te geven aan “het
KUNSTENHUIS”;... toch wel mooie tentoonstellingen!
(Francis Pattyn) Ik kan al meegeven dat we een goedkeuring ontvangen hebben van een ingediend
subsidiedossier van 12 000 euro. Met deze middelen zou er een prestigieuze tentoonstelling
georganiseerd worden, maar hierover mag ik nog niks zeggen.
5. Varia
Geen.

