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Aanwezig:

Eva De Schryver ( OCMW Voorzitter en Schepen van Sociale Zaken, Welzijn, seniorenbeleid
en informatica), Benedikte Demunck ( Schepen BKO en gezinsbeleid), Karolien Claes (
Opvoedingspunter, verantwoordelijke dienst onthaalouders en secretaris loko), An Eneman (
’t Zonnetje + Dolfijn), Veronique De Coeyere ( Voorzitter Loko), Ann Bogaerts ( Landelijke
kinderopvang), Hilde Baekelandt ( Gezinsbond De Pinte), Bob Lentacker ( Diensthoofd vrije
tijd),Marijke Nevejans ( VBS Zevergem plaatsvervanger), De Decker Ellen ( Landelijke
kinderopvang), Hilde van Wambeke ( Vertegenwoordiger OCMW), Ann Delie (GBS De Pinte),
Schauwers Bjorn ( OC De Kleine Prins)

Verontschuldigd:

Gilles Coetsier ( Jeugdraad), Wim Aers ( VBS Zevergem), Leen Desmet ( Dienst
Opvanggezinnen), Inge Moens ( ’t Zonnetje + Dolfijn), Miguel Detemmerman (Erasmus),
Sharon Delabie (Jeugdconsulent), Rik Timmerman (Gezinsbond Zevergem), Geert De Troyer
( VBS De Pinte), Leen Gryffroy (oudercomité VBS Zevergem), Frike Van Nevel ( OC GBS De
Pinte), Ann Misplon ( OC VBS De Pinte), Ria Coussens ( CD&V fractie), Christel Verleyen (
Open VLD fractie), Ann Stur ( De Kleine Prins)

Afwezig:

Ilse Henne ( OC De Boomhut), Greet Vanden Berghe NV-A fractie, Ann De Vreese (
Sportdienst), De Ruyte - De Clercq ( ’t Bavetje), ), Magda Eeckhout ( Kind en Gezin), Valerie
De Kimpe (OC VBS Zevergem, An Stroobandt ( Ruimte Fractie), Sofie Michels ( Boomhut)

1. Goedkeuring en opvolging vorig verslag (05-06-2014)
Aanwezigen hebben het verslag goedgekeurd na volgende opmerkingen;
Leen Schatteman als plaatsvervanger van Gezinsbond stond bij afwezig, hoeft niet gezien
afgevaardigde van Gezinsbond, Hilde Baekelandt aanwezig was.
Eva De Schryver stond bij afwezig maar was aanwezig.
2. Subsidie en erkenning Huis van het Kind
Op 31 oktober 2014 verkreeg het Huis van het Kind ‘t Bommeltje de mededeling van Kind en
Gezin dat de erkenningaanvraag en subsidieaanvraag werd goedgekeurd. Het dossier voor het
Huis van het Kind De Pinte is goed opgebouwd, in vergelijking tot andere dossiers werd er
duidelijke en degelijke informatie voorzien met betrekking tot concrete realisaties/plannen. Op
basis daarvan scoort het Huis van het Kind voldoende hoog om in aanmerking te komen voor
een subsidie binnen de beperkingen van de huidige begrotingskredieten.
Deze subsidie en erkenning wordt getrokken vanuit het OCMW. Gezien de voornaamste
partners die aanwezig moeten zijn volgens het decreet preventieve gezinsondersteuning
georganiseerd worden door het OCMW. ( Consultatiebureau, Dienst voor Gezinsopvang en
groepsopvang en Opvoedingspunt). Het is in geen geval de bedoeling om bestaande
organisaties te subsidiëren. Wel willen we met deze subsidie de bestaande werking ontplooien
en verder uitbouwen.
Hieronder volgt een kleine opsomming van de doelstellingen in het dossier binnen de 2jaar te
behalen;
1. Via het OCMW schuldbemiddeling zal getracht worden nog meer in te zetten op
activiteiten naar schoolkinderen ( 5de en 6de leerjaar). Het gekende preventiespel
aanpassen aan nieuwe maatschappelijke uitdagingen.
2. Verder uitwerken van het sociaal tarief en kinderparticipatie voor kinderen van gezinnen
die het financieel moeilijk hebben.
3. Coördineren van informatieverspreiding via samenwerkende diensten en Sociaal Huis.
4. Via bibliotheek samenwerken bv; een multiculturele voorleesweek.
5. Verder inzetten naar specifieke doelgroepen; bv samenwerking met Centrum Zitstil voor
ouders met kinderen die ADHD hebben.

6. Verder stimuleren en helpen vorm geven van projecten die lopen in de IBO zoals Multimove, Go For Fit.
7. De consultatiemomenten van Kind en Gezin gebruiken voor ontmoeting tussen ouders
te stimuleren. Mama – papa café. Zodat vaders ook betrokken worden.
8. Ook naar grootouders maximaal inzetten via de partners van het Huis van het Kind.
9. Alle partners kunnen gebruik maken van de voorziene ruimtes van het Huis van het
Kind, maar omgekeerd kan Huis van het Kind ook iets organiseren in de scholen/bib.
10. Het Lokaal overleg Kinderopvang en Opvoedingsondersteuning is een belangrijk
vergadermoment
voor
alle
partners
om
het
lokale
aanbod
aan
activiteiten/vormingen/voordrachten op elkaar af te stemmen en de ontplooiing van
initiatieven verder vorm te geven.
3. Sociaal tarief
Wie heeft recht
Personen die zich in financiële moeilijkheden bevinden kunnen zelf een aanvraag doen in het
Sociaal Huis ( in de voormiddag, of op afspraak) waar na sociaal onderzoek (inkomsten uitgavenonderzoek) zal worden beslist of zij al dan niet recht hebben op een sociaal tarief.
Hieronder kunnen ook de personen met een verhoogde tegemoetkoming vallen, maar dient dit
eerst effectief te worden onderzocht om misbruiken te voorkomen. (zoals het bewust niet
inschrijven op het adres van de partner waardoor je als eenoudergezin meer rechten hebt,
weinig of geen vaste koste hebben, een hoge alimentatie voor de kinderen ontvagen, officieel
weinig verdienen…)
Cliënten die reeds een dossier lopen hebben bij het OCMW. (zonder dit naar voor de brengen
op het BCSD)
Bijdrage
M.i.v. 01/01/2015 het sociaal tarief te bepalen op 50 % van de prijs. Wanneer dit nog steeds
te hoog is kan een individuele tussenkomst vanuit het socio-cultureel participatiefonds of
vanuit fonds voor kinderarmoede worden aangevraagd bij het OCMW. In het laatste geval
wordt eerst de tussenkomsten van de mutualiteiten verrekend.
Attest:
Attest van het OCMW dienstig voor sociaal tarief sport / jeugdwerking geldig voor de periode
van maximum 1 jaar (huidig kalenderjaar, toch met de mogelijkheid de termijn te verkorten
indien we zeker zijn dat de precaire situatie van kortere duur is.)
Het zou dan toch niet mogelijk zijn in te loggen voor Ticket Gang via het sociaal huis, waar de
maatschappelijk werker zelf het sociaal tarief zou kunnen aanvinken.
De ouders dienen dit zelf te doen, deze info komt dan terecht bij de jeugddienst, die moet dan
de info doorgeven aan het Sociaal Huis wat niet optimaal is inzake anonimiteit.
Er zal verder gekeken worden naar de optimale dienstverlening.
Contactpersoon Gemeente: Bob Lentacker
Contactpersoon OCMW: Leen Claus
4. Intergenerationele samenwerking, een initiatief vanuit de seniorenraad
Suggesties of initiatieven zijn welkom voor een goede wisselwerking tussen jong en oud;
bestaande activiteiten;
4de leerjaar dat samen met ouderen kerstkaartjes maakt, carnavalstoet door
woonzorgcentrum, spelnamiddag.
Het idee komt om het personeel van Stekelbees te laten brainstormen over mogelijke
activiteiten in samenwerking met de Serviceflats. Eventueel voorstelling van Stekelbees op de
bewonersraad begin december.
Stekelbees kijkt om met een concreet voorstel te komen.

5. Stand van zaken: Dienst opvanggezinnen
Nieuw decreet; aanpassing huishoudelijk reglement en nieuwe contracten komen voor op de
Raad van het OCMW van december 2014. Gaat pas van start in april 2015. Alle ouders en
onthaalouders krijgen een infomoment over de nieuwe regels ( opvang bestellen = opvang
betalen).
Nieuwe rekruteringscampagne; “kinderbegeleiders gezinsopvang gezocht” ( nieuwe benaming
van onthaalouder) Er zal een nieuwe flyer verdeeld worden in de periode december 2014januari 2015, de mogelijkheid om dit te doen via de scholen werd afgetoetst op het Loko.
Reactie van de scholen komt dat de ouders al overstelpt worden met flyers en dat dit niet zo
een goed idee is; voorstel komt om dit bij de infokrant te stoppen maar daarvoor is de
kostprijs te hoog. Artikel in de infokrant komt er alsook op de website en de lichtkrant. Er zal
verder bekeken worden via welke weg de ideale verdeling is.
De Dienst voor gezinsopvang en groepsopvang ( nieuwe benaming van dienst
opvanggezinnen) merkt dat het niet eenvoudig is om nieuwe kinderbegeleiders te vinden. Er is
een opmerkelijk verloop. Veel jonge mensen durven de job ook wel eens te onderschatten en
houden het niet zo lang vol.
Kinderbegeleiders hebben nu ook een diploma nodig. Vooraleer ze starten dient men nu ook
een kennismakingstraject te volgen via VCOK in Gent deze module bedraagt 40u. Voor de
opleiding op de onthaalouderacademie hebben ze tijd tot 2024. Voor geïnteresseerden en
mensen die niet weten of hun diploma in aanmerking komt zal een infomoment plaatsvinden
op 21-01-2015 in het Huis van het Kind ’t Bommeltje van 19u-21u.
Voorstelling van een “onthaalouder in de kijker” 25 jaar dienst via VVSG Lokaal en de infokrant
in De Pinte.
Tweedehandsbeurs zal plaatsvinden in Het Huis van het Kind op 21-03-2015.
6. Stand van zaken: Dolfijn/Zonnetje
Zonnetje paste reeds de nieuwe regels toe van het decreet vanaf september 2014. Ouders
kunnen hun opvangplan aanpassen mits een melding van 3 maanden op voorhand. Een
voltijdse opvang krijgt 18 respijtdagen, dagen dat de ouders afwezig mogen zijn zonder
redenen.
Wanneer men collectief sluit worden deze dagen ook niet van de korf afgetrokken. Verlof van
de ouders kan ook tot 3 maanden voordien doorgegeven worden.
Indien het korfje op is betalen zij 75 % van hun inkomenstarief. Ook bij ziekte vanaf 8 dagen
met een doktersbriefje zal niet van dat korfje genomen worden. Een mama die bevallingsverlof
neemt en haar opvangplan 3 maanden voordien wijzigt naar 3/5 i.p.v. 5/5 is nadien niet meer
zeker dat ze nog 5/5 plaats zal hebben. De reactie van de ouders valt vrij goed mee volgens
de verantwoordelijke. Wat huisartsen dan wel weer constateren is dat ouders vragen voor een
doktersbriefje van meer dan 8 dagen zo ontlopen zo dat ze dagen kwijt zijn van hun korfje.
Sluiting Dolfijn zomervakantie: 20/07-31/07

7. Stand van zaken Stekelbees
Bezettingscijfers zijn licht gedaald dit op maandag/dinsdag/donderdag en vrijdag. Maar meer
kinderen op woensdagnamiddag en in vakanties. Piekmomenten zijn donderdagen.
Ouders worden meer betrokken waardoor men beter kan inspelen op hun behoeften; het
personeel was niet altijd duidelijk voor de ouders. Men zal een fotomuur maken met foto en
naam van de begeleiders kinderopvang. Ook hadden de ouders geen idee van wat hun
kinderen deden op bv; pedagogische studiedagen/woensdagnamiddag. Nu werkt men hiervoor
met een communicatiebord met de vermelding van de activiteiten.
8.

Stand van zaken Amigos

Evaluatie van speelplein Amigos: goeie zomervakantie gehad. Vanaf 1 januari zal er een
sociaal tarief gelden. De data voor speelpleinwerking volgend jaar zijn:
o Paasvakantie:dinsdag 7 april tot en met vrijdag 10 april 2015
o Zomervakantie: week 1:maandag 13 juli tot en met vrijdag 17 juli 2015
o Zomervakantie: week 2:maandag 20 juli tot en met vrijdag 24 juli 2015 (opgelet op
dinsdag 21 juli: geen speelplein)
o Zomervakantie: week 3:maandag 27 juli tot en met vrijdag 31 juli 2015
o Zomervakantie: week 4:maandag 3 augustus tot en met vrijdag 7 augustus 2015
 Zomervakantie: week 5:maandag 10 augustus tot en met vrijdag 14 augustus 2015
Systeem van inschrijving verloopt goed, iets minder kinderen maar dit fluctueert jaarlijks.
Voorbarig te denken dat dit komt door het stijging van het tarief.
Korting weggevallen voor gezinnen met meerdere kinderen. Spontaniteit is ook weggevallen
gezien iedereen nu moet reserveren.
Amigos zal enkel nog gebruik maken van de ruimtes van Stekelbees in de paasvakantie van 720 april samen voor de andere vakanties zal men opnieuw gebruik maken van de
Gemeenteschool.
Opmerking komt van directie van Gemeenteschool dat er duidelijk moet gecommuniceerd
worden inzake de laatste week van de grote vakantie. Opkuis verloopt niet vlot. Directie vraagt
duidelijkheid wie de taak krijgt om na de speelpleinwerking of sportkampen de ruimtes te
poetsen. Het kan wel al eens kan gebeuren dat het er vuil of slordig bij kan liggen. De groep
monitoren werkt 5 weken voor een vrijwilligersvergoeding, wat ons respect verdient maar
verbetering kan inderdaad gebeuren. Deze opmerking zal meegenomen worden.
9. Stand van zaken opvoedingsondersteuning
 Centrum zitstil samenwerking naar 2015 toe 5 workshops en 2 infovergaderingen.
 Provinciale subsidie in 2014 weggevallen, bestaande werking werd behouden door het
lokaal bestuur, zo hebben we toch nog steeds de Week van De Opvoeding kunnen
organiseren. 2015 kan een nieuwe aanvraag ingediend worden bij de Provincie.
 Activiteit najaar; gezonde hapjes en sapjes ‘inspiratie voor de feestdagen’ door
gezondheidscoach Stephanie Reynaert gaat door in het Huis van het Kind op woensdag
17 december van 19-21u. Voor kinderen met hun ouders vanaf 8 jaar. Plaatsen zijn wel
beperkt. Infofolders werden meegegeven aan Loko leden.

10. Nieuws en mededelingen
Lokaal loket kinderopvang
Stand van zaken; proefprojecten zijn doorgegaan in verschillende Gemeentes
kinderopvangzoeker werd negatief bevonden) de info daaromtrent ligt momenteel stil.

(

Afschakelplan
De Pinte valt onder code 3 = afschakeling kan van 17u-20u met verwittiging hiervan een week
op voorhand. Wat doen de verschillende diensten?
 Kinderopvang;
Zonnetje en Dolfijn: open tot iets voor 17u, ouders zullen tijdig op de hoogte gebracht worden.
DOG: groepsopvang en gezinsopvang zullen sluiten om 16:30. Enkele uitzonderingen;
buitenschoolse onthaalouders blijven open. Communicatie naar ouders zal via facturatie
december 2014 gebeuren.
Stekelbees: zal naschools niet open zijn, geen nut om kinderen voor korte tijd van scholen
over te brengen.
 Scholen;
Aangeraden aan scholen om kort na de lesuren ook de school te sluiten. Opmerking komt dat
na de schooluren nog kinderen achter kunnen blijven ( gezien de groep groter is aangezien ze
niet naar Stekelbees gaan) Als opvang op school tekort schiet kan personeel van Stekelbees
een handje helpen. Alle scholen denken best over een plan b voor te laatkomers.
Staking 1/12 regionaal 15/12 nationaal
 Kinderopvang;
Zonnetje en Dolfijn: beiden zouden open zijn op de stakingsdagen; men zal dit communiceren
naar de ouders toe, wel via systeem van inschrijving.
DOG: er zal goed gecommuniceerd worden naar de ouders. Momenteel geen onthaalouders die
staken. Dienst zal dit nog verder nagaan.
Stekelbees: Het personeel van Stekelbees zal niet deelnemen aan de staking van 1/12 of
15/12. Zijn gewoon open naschools. Zullen niet extra open doen overdag, geen systeem van
schoolvrije dag mogelijk.
 Scholen;
GBS; zullen hun ouders duidelijk communiceren in de loop van week 24/11/2014. Lessen gaan
door indien er voldoende personeel is, opvang voor klassen zonder leerkracht zal voorzien
worden. Men is op deze dagen niet schoolplichtig ( code rechtmatig afwezig wegens
overmacht).
11.Varia
 Voorstelling van een nieuw spel “Gezondheidsstraat 13” vanuit Logo – Gezond gaat over
binnenmilieu, 2 gezelschapsspelen die uitleenbaar zijn voor scholen, verenigingen,
opvanginitiatieven. De twee spelletjes worden uitgetest door de VBS Zevergem en
Dolfijn.

 Vanaf 2015 zal een spelletjeskoffer staan in het Sociaal Huis; gezelschapsspelen die
uitleenbaar voor Pintse verenigingen en particulieren. Tips worden gegeven;
spelmuseum Brugge bij Mhr. Suikerbuik, je kan er ook alle spelen testen. Muizen
gooien, Halli galli kaartspel, knappe koppen spel, spel rondom veiligheid etc..)
 Op de vergadering werd gevraagd om het gebruik van de materiaalkoffer van het
‘Proefkampioen’-project terug wat ‘aan te zwengelen’.
Op volgende link:
http://www.deproefkampioen.be/ kan je alle informatie vinden over de opzet van het
project en het gebruik van de koffer zelf.
De VBS Zevergem heeft hier positieve ervaringen mee.
 In 2014 zijn er nog een paar activiteiten ten voordele van gezonde levensstijl (in bijlage
waaronder gezonde hapjes en sapjes op 17 december om 19u)
 Voor 2015 zal de Gemeente haar focus leggen op psychologische gezondheid. Als er
aandachtspunten
zijn,
kan
dit
altijd
doorgegeven
worden
via
eva.deschryver@depinte.be.
 Inzetten op gelijke kansen; de Gemeente heeft nog budget om iets te voorzien in het
kader van gelijke kansenbeleid. Vraag naar scholen – leerkrachten laatstejaars of zij
interesse hebben in een spelgame van HoWest normaal voor 1e en 2de middelbaar. Een
interactieve game die de leerkrachten dan in hun klas kunnen gebruiken een nieuwe
insteek in hoe we omgaan met verschillen. Opmerking komt dat leerkrachten van het
6de leerjaar overspoeld worden met wedstrijden/infoavonden. De vraag zal eerder naar
Erasmus gesteld worden.
 Voor nieuwe mensen in het loko en duidelijkheid onder de leden zullen in het vervolg
naamkaartjes aangemaakt worden.
 Alle adviesraden zullen binnenkort uitgenodigd worden om feedback te geven op het
nieuwe masterplan voor het OCMW Woonzorgcentrum. Uitnodiging zal volgen.

12.Vastleggen volgende vergadering
02/04/2015 volgende vergadering

