Verslag vergadering Jeugdraad
Datum: maandag 3 februari 2020

Aanwezig: stemgerechtigd
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Inez Van Stappen (Heiveld)
Sharon Van Rode (Heiveld – bestuur)
Imke Perdaens (KLJ Nijverseel)
Katlijne Meersman (KLJ Nijverseel)
Niels Verdoodt (12+ Mazenzele)
Arthur Segers (12+ Mazenzele)
Regna Vandeputte (jeugdharmonie)
Karolien De Boeck (jeugdharmonie)
Antoon Spinoy (KSA Opwijk)
Niels Dejonghe (KSA Opwijk – bestuur)
Daan De Kempeneer (KSA Droeshout)
Jelle Van Gijseghem (KSA Droeshout)
Lara De Raes ( Chiro Pol)
Lien Van Houdt (Chiro Pol)
Dieter Van den Broeck (Nijdrop)
Katrien Van Malder (geïnteresseerd burger – bestuur)
Wouter Van den Breen (geïnteresseerd burger – bestuur)

Aanwezig: niet-stemgerechtigd
•
•
•
•

Joske Vermeir (schepen)
Franky Saerens (deskundige jeugd- en doelgroepenbeleid)
Evelien Beeckman (geïnteresseerde burger)
Jolien De Ridder (Nijdrop)

Agenda
•
•

Goedkeuring notulen vorige vergadering en kasverslag
Nieuws van de jeugdverenigingen
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•
•
•
•
•

Nieuws uit jeugdhuis Nijdrop
Nieuws uit de jeugddienst
Nieuws uit het schepencollege
Varia
Datum volgende vergadering

Agendapunt: Goedkeuring notulen vorige vergadering en kasverslag
➢ Vorig verslag wordt goedgekeurd.
➢ Toelichting van het kasverslag door Niels Dejonghe en goedkeuring door de gemeentelijke jeugdraad.

Agendapunt: Nieuws van de jeugdverenigingen
➢ 12+ Mazenzele:
Zaterdag 29 februari is iedereen uitgenodigd op de spaghettizwier die doorgaat in de kersenpit. Er kan vanaf
15u aangeschoven worden aan tafel.
➢ Chiro Pol:
Komend weekend is iedereen uitgenodigd op het jeugdheemetentje dat samen met KSA Opwijk en KLJ Opwijk
wordt georganiseerd. Zaterdag 8 februari is iedereen welkom vanaf 17u30, zondag 9 februari gaan de deuren
open om 11u45.
➢ Jeugdharmonie:
Komend weekend (7-8-9 februari) gaat de jeugdharmonie op kamp naar Brasschaat.
➢ KLJ Nijverseel:
Geen nieuws.
➢ KSA Opwijk:
Komend weekend is iedereen uitgenodigd op het jeugdheemetentje dat samen met Chiro Pol Opwijk en KLJ
Opwijk wordt georganiseerd. Zaterdag 8 februari is iedereen welkom vanaf 17u30, zondag 9 februari gaan de
deuren open om 11u45.
Zaterdag 15 februari staat de Valentijn TD gepland. Deze gaat door in de ‘witloofhangar’, Wijngaardstraat 120,
Nijverseel – Opwijk. Start om 21u.
➢ KSA Droeshout:
Geen nieuws.
➢ VVVKB Heiveld:
Geen nieuws.
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Agendapunt: Nieuws uit jeugdhuis Nijdrop
➢ Nieuwe kandidaat jeugdhuis Nijdrop:
Jeugdhuis Nijdrop wenst Jolien De Ridder voor te dragen als nieuw lid van de gemeentelijke jeugdraad. Jolien
zal de functie van jeugdhuiscoördinator opnemen in jeugdhuis Nijdrop. Op deze manier zal de vrije plaats
(ontstaan na het ontslag van Nathalie Moons uit de gemeentelijke jeugdraad wegens beëindiging
arbeidsovereenkomst met Nijdrop) ingevuld worden.
Deskundige jeugd- en doelgroepenbeleid Franky Saerens legt deze kandidatuur ter goedkeuring voor aan de
gemeenteraad.
➢ Zaterdag 8 februari is iedereen uitgenodigd op de gestapo knallmuzik fuif.
➢ Zaterdag 29 februari iedereen welkom op de Rougekes TD.

Agendapunt: Nieuws uit de jeugddienst
➢ Werkgroep ‘fuiven in Nijdrop’:
De deskundige jeugd- en doelgroepenbeleid stelt vast dat er tussen jeugdhuis Nijdrop en de jeugdverenigingen
heel wat onduidelijkheden bestaan over de afspraken verbonden aan het organiseren van een fuif in Nijdrop.
Om hieromtrent in dialoog te gaan, zal een werkgroep opgericht worden bestaande uit afgevaardigden van de
jeugdverenigingen, een afvaardiging van Nijdrop en gemeentelijke ambtenaren.
Op de volgende jeugdraad dient elke jeugdvereniging, uitgezond de jeugdharmonie (aangezien zij geen fuiven
organiseren), een kandidaat voor te dragen die aan deze werkgroep zal deelnemen. Tevens mogen
vragen/onduidelijkheden/aanleidingen tot spanning naar de deskundige jeugd- en doelgroepenbeleid
gecommuniceerd worden in het kader van de voorbereiding van deze werkgroep.
➢ Werkingstoelage jeugdverenigingen:
De gemeente Opwijk wenst jeugdverenigingen te ondersteunen, onder andere door het toekennen van een
jaarlijkse werkingstoelage. Deze werkingstoelage wordt op volgende wijze berekend:
Alle plaatselijke erkende jeugdverenigingen hebben recht op:
• Een jaarlijkse basistoelage van € 250
• Een jaarlijkse extra toelage van € 250 wanneer zij werken met personen met een handicap. Om recht te
hebben op deze extra toelage moet de vereniging bewijzen dat zij een aangepaste werking hebben voor
kinderen en/of jongeren met een handicap en dat hiervoor een extra uitgave en/of inzet noodzakelijk is.
• Een jaarlijkse werkingstoelage gebaseerd op een verdeelsleutel met puntensysteem.
De verdeelsleutel waarop de jaarlijkse extra werkingstoelage gebaseerd is, wordt berekend door de
toekenning van volgende punten:
• Lid van de jeugdraad op 10 punten.
• Lid van de project- en werkgroepen op 10 punten.
• Publiceren van een tijdschrift, een elektronische nieuwsbrief of periodieke website op 5 punten.
• Aantal leden minder dan 25 jaar op 50 punten.
• Aantal deelnemers minder dan 25 jaar aan kampen x aantal kampovernachtingen op 15 punten.
• Kadervorming jeugdleiders op 10 punten.
Voor de toekenning van de punten en de berekening van de werkingstoelage van elke jeugdvereniging, dient
de gemeentelijke jeugddienst van elke jeugdvereniging een volledig werkingsverslag van het vorige werkjaar
te ontvangen en dit uiterlijk op 1 april van het huidige werkjaar.
➢ Werkingstoelage jeugdhuis Nijdrop:
Jeugdhuis Nijdrop heeft recht op een forfaitaire toelage op basis van een objectieve beoordeling van de werking
van het jeugdhuis. Hierbij zal een onderscheid gemaakt worden tussen drie soorten jeugdhuizen:
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Jeugdhuis type 1:
• Minimum 2 dagen per week open.
• Minimum 12 recreatieve activiteiten per jaar.
• Minimum 6 vormingsactiviteiten per jaar.
• Minimum 20u kadervorming per jaar.
• Maatschappelijke betrokkenheid op lokaal niveau.
Jeugdhuis type 2:
• Minimum 3 dagen per week open.
• Minimum 24 recreatieve activiteiten per jaar.
• Minimum 9 vormingsactiviteiten per jaar.
• Minimum 40u kadervorming per jaar.
• Informatieruimte en rustige hoek uitbouwen.
• Een eigen tweemaandelijks tijdschrift, elektronische nieuwsbrief of actuele website.
• Maatschappelijke betrokkenheid op lokaal niveau.
Jeugdhuis type 3:
• Minimum 4 dagen per week open.
• Minimum 48 recreatieve activiteiten per jaar.
• Minimum 12 vormingsactiviteiten per jaar.
• Minimum 40u kadervorming per jaar voor de vrijwilligers, minimum 25u per jaar voor de beroepskrachten.
• Informatieruimte en rustige hoek uitbouwen.
• Een eigen maandelijks tijdschrift, elektronische nieuwsbrief of actuele website.
• Maatschappelijke betrokkenheid op lokaal niveau.
• Maatschappelijk project.
• Lid van de jeugdraad.
Voor de bepaling van het type jeugdhuis dient de gemeentelijke jeugddienst van jeugdhuis Nijdrop een volledig
werkingsverslag te ontvangen waarmee de gehaalde doelstellingen worden bewezen alsook een volledige
financiële balans en resultatenrekening van het vorige werkjaar. Dit dossier dient voor 1 april van het huidige
werkjaar ingediend te zijn.
➢ Aanvraag werkingstoelage 2020:
Jaarlijks kan de gemeentelijke jeugdraad een werkingstoelage van 500 euro ontvangen van de gemeente.
Hiertoe dient een gemotiveerde aanvraag ingediend te worden op basis van het kasverslag van vorig jaar en
een prognose van de geplande uitgaven van het huidige werkjaar tot een maximum van 500 euro.
De gemeentelijke jeugdraad wenst een aanvraag, opgesteld door penningsmeester Niels Dejonghe en
goedgekeurd door de gemeentelijke jeugdraad, te richten aan het college van burgemeester en schepenen.
Deze aanvraag zal door de deskundige jeugd- en doelgroepenbeleid voorgelegd worden aan het college van
burgemeester en schepenen.
➢ Aanvraag subsidie brandveiligheid KSA Droeshout:
KSA Droeshout wenst een subsidie brandveiligheid aan te vragen voor de jaarlijkse huur van de
brandblusapparaten die terug te vinden zijn in de lokalen waarin de werking doorgaat. Hieraan is een kostprijs
van 354,07 euro verbonden.
Deze aanvraag voldoet aan de voorwaarden zoals terug te vinden in het reglement subsidie brandveiligheid
jeugdlokalen. Gebaseerd op dit reglement komt KSA Droeshout in aanmerking voor een toelage van 265,55
euro. De deskundige jeugd- en doelgroepenbeleid wenst deze aanvraag ter advies voor te leggen aan de
gemeentelijke jeugdraad. --- Positief advies van de gemeentelijke jeugdraad.
➢ Ontwerp nieuw logo jeugddienst – jeugdraad:
De gemeentelijke jeugdraad heeft van het college van burgemeester en schepenen de goedkeuring mogen
ontvangen om over te gaan tot het ontwerpen van een nieuw logo voor de jeugddienst – jeugdraad.
Het huidige logo wordt door de gemeentelijke jeugdraad niet langer als modern en aantrekkelijk gezien. Met
het ontwerpen van een nieuw logo wordt ernaar gestreefd volgende doelen te realiseren:
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•

Het huidige logo heeft geen link met het nieuwe logo van de gemeente Opwijk. Door de integratie van het
logo van de gemeente Opwijk in een nieuw logo kan de jeugdraad - jeugddienst zijn identiteit als onderdeel
van de gemeente Opwijk kenbaar maken.
• Door een nieuw en uniek logo te creëren, kan de herkenbaarheid van de jeugddienst - jeugdraad vergroot
worden.
• Een nieuw logo kan aangewend worden om mogelijkheden te creëren om kinderen en jongeren zich
betrokken te laten voelen.
De gemeentelijke jeugdraad zal hiervoor samenwerken met grafisch ontwerpbureau studio Haas.
Hoe geven we dit verder vorm?
Communicatieverantwoordelijke Wouter Van Den Breen en deskundige jeugd- en doelgroepenbeleid Franky
Saerens volgen dit verder op met studio Haas. Een aantal ontwerpen zullen ontworpen worden en voorgelegd
worden aan de gemeentelijke jeugdraad. Het logo met de meeste stemmen zal ter goedkeuring voorgelegd
worden aan het college van burgemeester en schepenen.
➢ Wijziging statuten en huishoudelijk reglement:
Op de gemeenteraad van datum 17 december 2019 heeft het gemeentebestuur de goedkeuring verleend aan
het opheffen van de statuten van datum 5 februari 2013 en de ingebruikname van het nieuwe huishoudelijke
reglement van datum 4 november 2019.
➢ Reglement projectsubsidie:
De gemeente Opwijk voorziet een projectsubsidie om jeugdwerkinitiatieven te ondersteunen bij het organiseren
van een project. Gebaseerd op de ervaringen met de projectsubsidie het afgelopen werkjaar stelt de
deskundige jeugd- en doelgroepenbeleid vast dat het huidige reglement heel wat onduidelijkheden met zich
meebrengt en enkele ‘grijze zones’ mogelijk maakt. Een correcte hantering van het reglement wordt bemoeilijkt.
Omwille van deze redenen wenst de deskundige jeugd- en doelgroepenbeleid dit reglement opnieuw vorm te
geven.Belangrijkste wijzigingen:
• De subsidievorm wijzigt. Een projectsubsidie kan aangevraagd worden als stimulans en ondersteuning om
een project te organiseren. Een bedrag van maximaal 750 euro kan toegekend worden om het verlies bij
te passen, als het project verlieslatend blijkt te zijn. Hiervoor dient binnen de 3 maanden na het project een
correcte begrotingsbalans aan de jeugddienst overhandigt te worden. Indien het project winst maakt, is er
geen projectsubsidie van de gemeente.
• Het jeugdwerkinitiatief dat het project organiseert, ontvangt als blijk van waardering sowieso een bedrag
van 250 euro.
• Een duidelijke afbakening van welke initiatieven in aanmerking komen voor een projectsubsidie wordt
opgenomen in het nieuwe reglement.
De deskundige jeugd- en doelgroepenbeleid wenst de leden van de gemeentelijke jeugdraad te vragen het
voorstel tot reglement projectsubsidie door te nemen tegen de volgende jeugdraad van datum 2 maart 2020
opdat dan een advies kan geformuleerd worden.
➢ Uitleenreglement mobiele alcoholtester:
Binnen het kader van het drugs- en alcoholpreventiebeleid van de gemeente Opwijk, wenst het
gemeentebestuur een mobiele alcoholtester voor ontlening ter beschikking te stellen aan de
jeugdwerkinitiatieven die lid zijn van de gemeentelijke jeugdraad. Aan de hand van dit toestel, dat per
kalenderjaar 2 maal per jeugdwerkinitiatief kan ontleend worden, wordt de organisatoren van
jeugdevenementen de kans geboden om deelnemers te sensibiliseren en responsabiliseren. Het toestel is een
snelle en makkelijke manier om het alcoholpercentage van een persoon te controleren, maar blijft een indicatie.
De belangrijkste regel dient te blijven: wie drinkt, kruipt niet achter het stuur!
Vooraleer dit toestel ter ontlening beschikbaar wordt gesteld, dient een uitleenreglement voorgelegd te worden
aan de gemeenteraad.
De deskundige jeugd- en doelgroepenbeleid wenst de leden van de gemeentelijke jeugdraad te vragen het
voorstel tot uitleenreglement door te nemen tegen de volgende jeugdraad van datum 2 maart 2020 opdat dan
een advies kan geformuleerd worden.
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➢ Verkiezing Opwijkse mocktail van het jaar:
In het kader van het drugs- en alcoholpreventiebeleid van de gemeente en het AMOW fuifcharter van de
jeugddienst werd het engagement aangegaan om activiteiten te organiseren die kunnen bijdragen tot het
verminderen van het alcoholmisbruik bij jongvolwassenen. Hiertoe werd in het voorjaar van 2019 de 1ste editie
van de verkiezing Opwijkse mocktail van het jaar georganiseerd waaraan de jeugdverenigingen werd gevraagd
deel te nemen.
De deskundige jeugd- en doelgroepenbeleid wenst de jeugdverenigingen te vragen naar hun interesse en
engagement om aan een 2de verkiezing deel te nemen. Gelieve dit op te nemen binnen jullie vereniging en
jullie input geven op de volgende gemeentelijke jeugdraad van 2 maart.
➢ Afgevaardigde stuurgroep vrijetijdsraad:
Op de jeugdraad van datum 1 juli 2019 werd de vrijetijdsraad voorgesteld. Hiertoe hadden Sharon Van Rode
(VVVKB Heiveld – ondervoorzitter jeugdraad) en Nathalie Moons (jeugdhuis Nijdrop) zich kandidaat gesteld.
Met de beëindiging van de tewerkstelling van Nathalie Moons in jeugdhuis Nijdrop, dient de jeugdraad een
nieuwe kandidaat naar voor te schuiven.
Jeugdhuis Nijdrop wenst de goedkeuring te vragen aan de leden van de gemeentelijke jeugdraad om Jolien
De Ridder naar voor te schuiven als kandidaat voor de stuurgroep vrijetijdsraad ----- Positief advies van de
gemeentelijke jeugdraad.
➢ Raamcontract security:
Security is onmisbaar om de veiligheid op fuiven te garanderen. Maar deze security neemt een grote hap uit
het budget van jeugdverenigingen bij het organiseren van fuiven. In de zoektocht naar manieren om dit
kostenplaatje te drukken, heeft de jeugddienst ( in samenwerking met de dienst vrije tijd) het initiatief genomen
om de mogelijkheid tot raamcontract security te onderzoeken.
Werkwijze:
1. Het aantal fuiven van 2019 waaromtrent een veiligheidsoverleg heeft plaatsgevonden, werd in kaart
gebracht = 8 fuiven.
2. Twintig beveiligingsfirma’s werden aangeschreven met de vraag naar een vrijblijvende offerte voor een
raamcontract security op fuiven in de gemeente Opwijk, waarbij vermeld werd dat dit om ongeveer 8 fuiven
gaat.
3. De jeugddienst heeft 5 offertes mogen ontvangen.
4. Deze offertes werden vergeleken met de offerte die KSA Opwijk heeft aanvaard voor de security op de
Valentijn TD van zaterdag 15 februari 2020.
Conclusie: de ontvangen offertes voor een raamcontract security op fuiven in de gemeente Opwijk liggen hoger
dan de offerte die KSA Opwijk heeft mogen ontvangen.
Het lijkt erop dat individuele onderhandelingen tot een voordeligere offerte kunnen leiden. Bijgevolg wordt een
raamcontract security negatief geadviseerd door de jeugddienst.
Mening jeugdraad: de gemeentelijke jeugdraad volgt het negatief advies geformuleerd door de deskundige
jeugd- en doelgroepenbeleid.
➢ Herbruikbare bekers:
De gemeente Opwijk maakt de keuze voorlopig niet over te gaan tot de aankoop van herbruikbare bekers in
eigen bezit. Meerdere opties liggen nog op tafel die verder onderzocht gaan worden.
Zo bekijkt de gemeente de optie om Intradura een aankoop van 8000 gewone herbruikbare bekers en 2000
herbruikbare wijn/cavaglazen te laten doen die door de gemeente kunnen aangewend worden. Hiertoe is
Intradura momenteel op zoek naar een leverancier. Zolang er geen mogelijke leverancier is, kan de gemeente
niet beslissen om deze optie definitief te maken en een gebruiksovereenkomst en uitleenreglement op te
stellen. Indien dit vorm zou krijgen, zou dit ten vroegste tegen 2021 zijn.
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Herbruikbare bekers kunnen wel reeds gehuurd worden bij jeugdhuis Nijdrop. Tevens is er de verwachting dat
drankleveranciers herbruikbare bekers zullen aankopen om ter beschikking te stellen bij fuiven.
➢ Opleiding fuifcoach:
Lesschema:
fuifcoach 2020
module

12 lesuren
Timing

wettelijk kader/drugs-en
alcoholpreventie

za

8/feb

EHBO

za

8/feb

13.00 - 17.00 uur

communicatie en
conflicthantering/fuifbeleid

za

15/feb

13.00 - 17.00 uur

8.30 - 12.30 uur

Locatie: duivenzolder Hof Ter Hemelrijk.
➢ Kadeekes in het park 2020:
Op 20 september 2020 zal de volgende editie van kadeekes in het park plaatsvinden. De deskundige jeugden doelgroepenbeleid wenst de jeugdverenigingen te vragen tegen de volgende vergadering van 2 maart hun
ideeën te geven over de invulling van deze dag. Dit geeft de deskundige jeugd- en doelgroepenbeleid de tijd
om de nodige acties ter voorbereiding te ondernemen.
➢ Fake news quiz:
Op zoek naar een leuke activiteit die je kan ondernemen met je oudste groepen of vrijwilligers? Dan is de fake
news quiz misschien wel iets voor jullie!
De bibliotheek zet samen met regio Noorderrand een project op rond Fake News, een actueel thema. Aan de
hand van de fake news quiz kunnen jullie bij je leden of vrijwilligers het bewustzijn over nepnieuws en misleiding
verhogen.
De deskundige jeugd- en doelgroepenbeleid stuurt de nodige informatie van de bibliotheek door naar alle leden
van de jeugdraad.
➢ Oude tafels:
Het gemeentebestuur heeft een twintigtal oude tafels die ze niet langer meer gebruikt. Zijn er
jeugdverenigingen die tafels kunnen gebruiken? Laat dit dan zeker weten op de volgende gemeentelijke
jeugdraad van 2 maart. Ze zijn gratis te bekomen maar de jeugdvereniging dient zelf in te staan voor het
transport.

Agendapunt: Nieuws uit het schepencollege
➢ Beantwoorden vragen jeugdraad:
Op de algemene vergadering van de gemeentelijke jeugdraad van datum 2 december 2019 hebben de leden
van de jeugdraad enkele vragen geformuleerd naar het college toe. Het college van burgemeester en
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schepenen is verheugd deze interesse van de gemeentelijke jeugdraad vast te stellen en wenst volgende
antwoorden te formuleren:
• Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de vraag betreffende de realisatie van de
jeugdlokalen op de Vetweyde en wenst volgend antwoord mee te geven: De verdere uitwerking van het
meerjarenplan wordt voorzien in de komende jaren en hierover zal ten gepaste tijde informatie worden
gegeven. De details zijn op dit moment nog niet gekend, de eerste ramingen werden voorzien in het
meerjarenplan.
• Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de vraag betreffende de vraag naar
basketringen aan de pannakooi en wenst volgend antwoord mee te geven: Het college gaat deze vraag
naar extra voetbalgoalen en basketbalringen bespreken in samenspraak met de sportdienst.
• Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de vragen betreffende de nieuwe fuifzaal
en wenst volgend antwoord mee te geven: Momenteel zijn er fondsen voorzien voor een studie. Ten
gepaste tijde zal de jeugdraad als adviesraad worden geraadpleegd.
➢ Organisatie buitenspeeldag:
De gemeente Opwijk zal dit jaar voor de 1ste maal de organisatie van de buitenspeeldag in handen nemen.
Noteer volgend moment reeds in jullie agenda: woensdag 22 april 2020 van 14u tot 17u. Locatie: Hof Ter
Hemelrijk.
➢ Overheidsopdracht speeltuinen:
Er is vorm gegeven aan een overheidsopdracht om de speeltuin te Kerseveld (Nijverseel) te vernieuwen en de
speeltuin te Mazenzele te verfraaien. Deze wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad van
februari. Mits een positief advies zal deze kenbaar gemaakt worden aan leveranciers.
➢ Start kinderraad:
De kinderraad is officieel geïnstalleerd op woensdag 29 januari 2020.

Agendapunt: Varia
Geen.

Verslag: Gemaakt door deskundige jeugd- en doelgroepenbeleid Franky Saerens

Datum volgende vergadering: maandag 2 maart 2020
Locatie volgende vergadering: Vergaderzaal GAC 1, Marktstraat 55
Aanvang: 20u.
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