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1. Subsidieregeling E3
Zie PPT, toelichting door Dominique Windels
Patrick Claerhout
Harelbeke moet vermeld worden, vroeger was dit niet zo. Dit is heel positief voor onze stad en ik ben
hier heel tevreden mee. In de vorige legislatuur was er heel wat discussie rond 1 ste categore, 2de
categorie. Is hier nog discussie over?
Hoeveel van ons sportbudget beslaat dit nu gezien de subsidies elk jaar opnieuw stijgen. Hoe zit in
verhouding met de andere sporten?
Dominique: Naar citymarketing is dit de grootste trekpleister voor onze stad, het is meer dan een
sportevenement. Het blijft balanceren op een koord telkens we samen zitten met de E3. Initiële
vraag was een budget van 300 000 euro waar we niet in mee gegaan zijn. Een alternatief was om
enkel start of aankomst in Harelbeke te voorzien. Ook hier hebben we ons been stijf gehouden en
wilden hier niet in mee gaan.
In vergelijking met andere sportclubs is dit inderdaad buiten categorie gezien het soort evenement.
We hebben gekregen wat we beoogd hebben en de andere sportclubs zullen hier geen hinder van
ondervinden.
Alain Top: ivm. de categorieën, vroeger was dit inderdaad aan de orde. Nu is dit anders
georganiseerd binnen de World Tour wedstrijden (buiten categorie is oa. de Ronde van Vlaanderen).
De andere koersen zijn gewoon World Tour wedstrijden. Voorlopig zal dit nog zo blijven.
Rita Beyaert: Een voorwaarde is dat de koers uitgezonden wordt op TV. Werd er ook bepaald welke
zender dit moet zijn?
Ivm. TV-uitzending. Hier staan geen voorwaarden in wie dit moet uitzenden of dergelijke. Binnen de
voetbalwereld is dit anders gezien heel wat wedstrijden uitgezonden worden via betaalTV. Voor de
wielerwedstrijden hebben we hier geen zicht op en hebben we hier ook geen extra voorwaarden
rond opgelegd. De kans dat de het ooit betaalTV wordt, is er.

Patrick Claerhout: Ik vind het een zeer goed contract en ben blij dat het de komende 5 jaar bij ons
blijft. De koers komt niet meer terug naar het centrum?
Dominique Windels: dat klopt. Dit mag niet meer wegens veiligheidsregels/ veiligheidsnormen.

2. Arktoswerking: voorstelling werking/ jaarverslag
Zie PPT toelichting door Anke Van Nieuwenhuyze, Thybo Govaert en Tom David van VZW Arktos.
Rosanne: Waar is LOODS 21 gelegen?
Thybo: op zelfde plaats als het fabriekske
Patrick Claerhout: Personeelstijd werd de afgelopen jaren opgebouwd. Eén van de oorspronkelijke
doelstellingen was ook het activeren van jongeren naar de arbeidsmarkt. Hoe zit het daarmee? Zijn er
mensen doorgestroomd naar de reguliere arbeidsmarkt?
Anke: Er zijn heel wat jongeren die verder studeren of werk hebben gevonden. Dit is niet allemaal
onze verdienste maar we hebben hier wel een heel ondersteunende en versterkende rol gespeeld.
Oa. inzetten op middelengebruik, versterken van zelfvertrouwen, … . Thybo werkt ook nog 1 dag in
Oostende rond individuele arbeidstrajecten en neemt deze expertise mee naar Harelbeke.
Gwenny Meyfroid: Ik werk in het onderwijs en vind deze presentatie heel interessant, maar ik denk
dat er veel collega’s van mij geen weet hebben van deze werking. Het zou goed zijn dat jullie zich ook
gaan voorstellen naar in de scholen.
Anke: dat is zeker de bedoeling en we gaan contact opnemen met Karolien Deschildere om te
bekijken op welke fora we ons best gaan voorstellen.
Lise-Marie Platteau: Het is heel positief dat jullie gestart zijn met Loods 21 zodat jullie ook de iets
jongeren bereiken. Staat er eigenlijk een leeftijdslimiet op jullie werking?
Anke: normaal ligt dit op 25 jaar maar eigenlijk werken we niet graag met limieten. We proberen
jongeren pas los te laten als we ze op een goede manier hebben doorverwezen of als we het gevoel
hebben dat ze op eigen benen kunnen staan.
Melissa Depraetere: Bereiken jullie vooral kwetsbare jongeren met een bepaalde specifieke
problematiek of is deze groep vrij divers. Bereiken jullie eigenlijk een divers publiek binnen de
kwetsbare jongeren?
Thybo: Via het vindplaatsgericht werken bereik ik eigenlijk wel bijna alle jongeren. Bijv. jongeren met
een migratie-achtergrond enz.
Melissa Depraetere: Jullie spraken over Corona en de impact ervan. Dit zal ook zo zijn voor de
jongeren. Merk je hier iets van?
Thybo: Dit verschilt van jongere tot jongere. Sommigen vonden het leuk om van thuis uit les/
opdrachten te volgen. Anderen hadden geen tuin en waren het beu om thuis te zitten. In de werking
nu reflecteren hierover wel met de jongeren.

3. Update werking VT in coronatijden + stand van zaken relanceplan
Zie PPT voorstelling aanpak vakantiewerking Jeugddienst door Robbe.
Zie PPT werking VT diensten door Pieter.
Thomas Guillemeyn: één week, één bubbel?
Robbe: Er wordt inderdaad gevraagd aan ouders om hun kinderen in 1 bubbel te houden. We kunnen
dit enkel vragen natuurlijk.
Thomas Guillemeyn: Hoeveel kinderen staan er op de wachtlijst?
Robbe: voor morgen bijv. 23 kinderen op de wachtlijst. Er is nog plaats in de kampen.
Rosanne: Wat met de speelstraten?
Robbe: Deze kunnen allemaal doorgaan. Speelstraat van 1 dag is moeilijk. Voorlopig komen de
aanvragen binnen.
Thomas Guillemeyn: Waarom zijn de daguitstappen geannuleerd in de kampen?
Robbe: Moeilijk om alles te regelen met de bussen en de bubbels + de externe begeleiding ter
plaatse is ook niet evident.
Thomas Guillemeyn: Je zegt te weinig begeleiders? Is er een mogelijkheid om nog extra plaatsen te
voorzien indien de wachtlijst blijft groeien?
Robbe: Ofwel hebben we geen locatie ofwel onvoldoende begeleiders (bijv. heel wat herexamens in
tweede helft augustus). We hebben geen extra locatie om nog extra plaatsen te voorzien. We doen
ons best.
Thomas Guillemyn: Hoeveel mensen worden er toegelaten op de zomerconcerten?
Lise-Marie: 200 personen.
Rosanne: We krijgen vanuit de koepel heel wat richtlijnen rond hygiëne waaronder het proper houden
van de toiletten? Hoe moeten we dit doen met meerdere gebruikers?
Als we een zaal boeken of geboekt hebben die nu te klein blijkt, moeten we dan meer betalen voor
een grotere zaal? Vergaderen vanaf 01/07? Ik dacht dat dit niet toegelaten was?
Is er een mogelijkheid om voldoende informatie te voorzien omtrent het schikken en klaar zetten van
de zaal?
Pieter:
We moeten intern nog bekijken op welke manier we onze verhuur na 15/08 zullen organiseren. Ook
poets zal bekeken. We zullen proberen om zo correct en volledig mogelijk te communiceren naar
onze verenigingen. Het spreekt voor zich dat er geen meerprijs zal aangerekend worden indien een
grotere zaal noodzakelijk is.
Lynn Callewaert:

De Rijstpekker zal qua verhuur wellicht sneller open gaan dan de andere dienstencentra. Dit zal nog
niet voor de eerste twee weken zijn aangezien er nog een deel van het personeel vast zit in andere
taken (oa. digitale bezoeken). Op het moment dat we onze personeelsleden vrij kunnen maken zal de
Rijstpekker zo snel mogelijk open gesteld worden voor het publiek.

4. Staycation ‘Harelbeke Zomert’
Zie PPT werking VT diensten door Pieter
5. Update werking Huis van Welzijn in coronatijden + stand van zaken relanceplan
Toelichting door Micheline.
Patrick Claerhout: Zullen de subsidies die jullie nu krijgen voldoende zijn om de impact van corona te
dekken?
Micheline: Op vandaag hebben we hier nog onvoldoende zicht op. We zijn de gemaakte acties nog
aan het op lijsten en inventariseren. Ik ben ervan overtuigd dat de impact nu nog niet zichtbaar is,
maar dat dit de komende maanden pas duidelijk zal zijn.

6. Budgetinzicht (samenwerking OCMW-CAW-W13)
Toelichting door Micheline – zie ppt
Geen vragen.
7. Bijkomend punt: advies OCMW raad jaarrekening welzijnsvereniging W13
Zie PPT toelichting door Micheline.
Jaarverslag 2019 W13 staat ook ter inzage op de teamsmap RACO. Indien vragen, kunnen deze zeker
behandeld worden in een volgende raadscommissie.

8. Varia

Patrick Claerhout: we hebben al lang niks meer gehoord over Hise? Wat is de impact van corona op
hun werking?
Lynn: men heeft werkpakketten gemaakt voor hun mensen zodat ze thuis nog verder konden
werken. Bij de opstart werden er ook heel wat maatregelen genomen, slechts halve dagen enz. Op
deze manier heeft men veilig terug kunnen opstarten na 1 maand. Eén van de grootste
mininkomsten zullen de inkomsten zijn van de herbruikbare bekers. Begroting van 2020 werd
ondertussen aangepast en we zien dat ze net break even gaat draaien wat jammer is gezien de
opwaartse trend van de voorbije periode.

Lise-Marie Platteau: Vraagje over de pop-up. Ik vroeg me af of er veel respons is geweest over andere
horecazaken die zijn mee ingestapt?

Kathleen: Er waren heel wat geïnteresseerden maar voor het moment nog geen zicht op het totaal
aantal deelnemers.
Lise-Marie Platteau: Kan je nog eens de 1+1 actie uitleggen?
Kathleen: Bij bestelling van twee drankjes in de pop up, krijgt de klant 1 bonnetje. Met dit bonnetje
krijgt hij/ zij een gratis drankje in één van de deelnemende horecazaken mits aankoop van in totaal
twe drankjes (dus 1 gratis en 1 betalend). De Horeca-uitbater krijgt dan in ruil voor zijn/ haar
bonnetje 1 euro terug van de stad.
Gwenny Meyfroid: zou het mogelijk zijn om de logo’s van de lokale handelaars te projecteren op het
scherm van de pop-up en dit kosteloos.
Kathleen: wij zullen een deel van de projectiekosten op ons nemen (twv. 9000 euro). Vilago zal langs
gaan bij alle handelaren met de vraag of ze hun logo willen laten projecteren.

Louis Byttebier: Hoe zit het met de braderie/ kermis in september?
Alain Top: Het feestcomité is bezig om een andere invulling te geven aan de kermis . Er wordt
gekeken om activiteiten te organiseren die niet het grote volk lokken maar wel om terrassen vol te
krijgen.
Richtlijnen rond de kermissen zijn pas van vandaag bekend via ministerieel beslist. De komende
weken wordt er samen gezeten met de foorkramers om te bekijken wat mogelijk/ haalbaar is.

