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1.

Goedkeuren en opvolgen verslag vorige vergadering (12 februari 2019)
Verslag goedgekeurd.

2.
-

Nieuws en mededelingen
Zeverrock: Geert Boone komt langs met een vraag voor de jeugd. Festival Zeverrock wil inzetten op
duurzaamheid en wil vanaf editie 2019 een systeem van herbruikbare bekers introduceren.
Dergelijk systeem wordt op poten gezet in samenwerking met festicup. Dit bedrijf voorziet een mobiele
‘wasstraat’ (https://www.festicup.be/reservation) waarmee ter plekke 6000 bekers per uur afgewassen kunnen
worden. Om dit systeem te doen draaien heeft de organisatie NOOD AAN 8 PERSONEN PER AVOND (dus 16
over het hele weekend)
 2 personen om de bekercollectoren (drankorgels) naar wasstraat te brengen
 2 personen voor het inladen van de bekers in de wasstraat
 2 personen om bekers terug te brengen naar de togen
 2 personen reserve, zodat er mogelijkheid is om pauze te nemen
 Vergoeding: avond zelf gratis drank en eten + toegangsticket voor de andere festivaldag
Verschillende jeugdverenigingen gaan dit aftoetsen bij hun achterban en Geert Boone tijdig contacteren
(geertboone1@gmail.com)
Inclusie in het jeugdwerk: vrije tijd met kinderen en jongeren met een beperking: Lore Van Hauwenhuyse
komt langs en is aangesteld als brugfiguur om lokale besturen te ondersteunen. Project in samenwerking met
Oranje, De Stroom ook in samenwerking met Jeugdwerk voor Allen.
Stand van zaken in De Pinte binnen het regluiere jeugdwerk? Zijn er bepaalde noden vragen? De focus ligt op
vrije tijd en jeugdwerk voor jongeren met een beperking. Uit onderzoek blijkt namelijk dat er meer initiatieven
moeten komen om de aangesproken doelgroepen binnen het jeugdwerk diverser te maken
 Kinderen/jongeren met een beperking
 Kinderen uit kansarme gezinnen
 ….
De huidige situatie in De Pinte en Zevergem ziet er als volgt uit:
 S&G: Akabe-tak, sinds 2018, een aparte tak maar een groep binnen de gewone werking.
 FOS, Chiro, speelplein Amigos: Geen aparte afdeling, de haalbaarheid om kinderen met een beperking toe
te laten wordt geval per geval geëvalueerd. Ook afhankelijk van de sterkte van de leidingsploeg.

-
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Standpunt van de jeugdbewegingen:
 Veel hangt af van leidingsploeg (wie ziet dit zitten + hoeveel leiding is er beschikbaar)
 Er heerst een zekere onwetendheid, onzekerheid bij veel leiders en leidsters over het omgaan met
kinderen met bijzondere noden.
 Deze overweging geeft jeugdbewegingen het gevoel dat ze niet 100% zeker zijn dat een langdurige
samenwerking gegarandeerd kan worden
 De piste om voor kinderen met een beperking een samenwerking tussen de verschillende
jeugdbewegingen op poten te zetten, op die manier is immers permanent veel leiding beschikbaar, werd
minder goed onthaald binnen de jeugdbewegingen. Zo verdwijnen voor die groep de specifieke waarden
die elke jeugdbewegingen afzonderlijk uitdraagt.
Standpunt ouders:
 Voor veel ouders van kinderen met een beperking is de drempel vrij groot om aan te kloppen bij een
‘gewone’ jeugdbeweging, ook al communiceer je dat ‘iedereen welkom is’, communicatie moet hier
concreter in zijn
 Zij weten ook dat het in het begin zoeken is en hebben daar begrip voor, communicatie en eerlijkheid zijn
hierbij sleutelwoorden
Tips van Lore Van Hauwenhuyse:
 Polsen naar interesse binnen leidingsploeg om kinderen met een beperking ook een plaats te geven
binnen de werking
 Namiddag meedraaien bij AKABE van S&G + overleg
 Om de drempel bij de leiding te verlagen bestaan ook vormingen rond dit thema.
 Raadpleeg Lore Van Hauwenhuyse bij vragen: lore.vanhauwenhuyse@oranje.be
-

Jeugdradenoverleg
uitwisseling
in
regio
NOZO
(Noord-Oost-Zuid-Oost-Vlaanderen)
Regionaal Jeugdradenoverleg op dinsdag 23 april 2019 in jeugdcentrum Brieljant van 19.00 tot 22.30. Er is
een facebookpagina waarop je meer info kan vinden rond thema’s en dergelijke + Verloop van de avond.
https://www.facebook.com/events/631185583985709/permalink/638945666543034/?notif_t=feedback_reaction_generic&n
otif_id=1550683146530970
Vertegenwoordigers namens Jeugdraad De Pinte zijn Lieven, Jules en Josefien.

-

Stand van zaken Kindergemeenteraad:
op zaterdag 23 maart ging de 3de kindergemeenteraad door van dit schooljaar.
o Ze hebben gewerkt rond afval en hebben onder andere affiches gemaakt die uitgehangen zullen worden
op publieke plaatsen.
o Op deze kindergemeenteraad hebben ze ook de opening gedaan van het boekenfestijn van de Vrije
basisschool.
o En de kindergemeenteraad zal op vrijdag 21 juni een kinderfuif organiseren in het OCP. 
jeugdverenigingen mogen dit communiceren naar de leden

3. Evaluatie Jeugdraad De Pinte-Zevergem
Vanuit het gemeentebestuur werd gevraagd aan alle adviesraden om een zelfevaluatie te houden. Ter voorbereiding
van dit moment hebben jullie individueel de digitale vragenlijst kunnen vullen. De jeugddienst heeft alle antwoorden
verzameld. De opmerkingen uit de vragenlijst hebben we gebundeld op 4 flappen: TOPS, FLOPS, GEMENGD en
DROMEN. Het is de bedoeling om de zaken dieper uit te spitten en te bespreken.
-

TOPS:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Grote impact op het verenigingsleven
Ondersteuning vanuit de gemeentelijke diensten
Samenstelling: leiding vanuit de jeugdverenigingen
Sterke vertegenwoordiging in alle adviesraden in De Pinte vanuit jeugdraad
Efficiënt overlegforum voor de lokale verenigingen, organisaties,….
Informatie naar verengingen toe
Efficiënt vergaderen
Organisatie van activiteiten
Komt meestal tot adviezen waar de meeste mensen zich in kunnen vinden
Voldoende regelmatig om adviestaak uit te voeren

jeugdraad verslag 1 – 2019
Pagina 2

-

-

FLOPS:
o
o
o
o

Wederzijdse verwachtingen gemeentebestuur-jeugdraad niet altijd even duidelijk
Weinig impact op ongebonden jeugd
Weinig tot geen spontane adviezen
Vaak te laat betrokken in een project. In een vroeg stadium mee denken over beleidsontwikkelingen:
belang van grondige denkoefening.
o Jeugddienst neemt te vaak het woord op vergaderingen
o Geen of te weinig gemotiveerde reactie op adviezen of voorstellen
o Te weinig: Meewerken en –denken bij de opmaak en uitvoering van het gemeentelijk meerjarenplan
o Samenstelling: gebrek aan jongeren onder de 20 jaar en die niet in jeugdbeweging zitten.
o Andere adviesraden: geen echte samenwerking met de andere adviesraden
o Te weinig bereik bij het breder publiek: zowel bekendmaking als advies als naar bevraging, ronde
tafelgesprek
o Te weinig algemeen (jeugd)beleid
o Geen duidelijke statuten, huishoudelijk reglement, afsprakennota
 Niet gekend
 Niet meer up-to-date
GEMENGD:
o Aanwezigheid schepen van jeugd (in verleden te weinig)
o Adviesfunctie: weinig advies over algemeen jeugdbeleid, meer zelf dingen op de agenda plaatsen.
Grote zaken desnoods in een werkgroep en advies formuleren. Vaak mededeling van iets en dan de
vraag: zijn er opmerkingen? Wel vertegenwoordigers in verschillende raden, maar een extra advies
vanuit jeugdraad heeft meer gewicht en kan meer de aandacht legen op de vragen en noden van de
jeugd.
o Uitnodiging externe sprekers: te weinig over algemene beleidsthema’s

-

DROMEN:
o Herwerken subsidiereglement
o Nieuwe statuten, huishoudelijk reglement, afsprakennota die up to date zijn
o ……..
Discussie
Herwerken van de statuten, huishoudelijk reglement, afsprakennota
o Herwerken volgens visie en eigen invulling
o Overleggen met andere jeugdraden
o Oude statuten als basis
o Samenstellen werkgroep minstens bestaande uit jeugdconsulent + bestuur
Meer aantrekkelijke agenda
o Meer algemeen beleid, niet enkel aangaande jeugdverenigingen
o Meer thematisch werken
o Aparte sectie in vergadering voorzien waarin jeugdverenigingen onderling zaken kunnen regelen en een
sectie waarin de meer formele zaken (adviezen) besproken worden.
Meer ongebonden jeugd aantrekken door thema-avonden, brainstorms … te organiseren
o Poll met thema’s voor volgende vergadering ikv participatietraject op facebook. Thema’s posten.
o Openbaar stellen van agenda (meer toegankelijke versie) via facebook?
o Jeugdraad kenbaarder maken, belang van externe communicatie.
o Jongeren bereiken uit
 Erasmus
 Sportclubs
 Muziekschool
o Input verzamelen van de jeugd voor in het meerjarenplan van het gemeentebestuur: er is een
participatietraject (vanaf 15 april) (online)  8 juni (overlegmoment, ideeënfestival)  voor 01/07 moet
alle input binnen zijn  structureren ideeën  prioriteiten stellen  finaliseren
o Aantrekkelijke jeugdraad-facebookpagina/ instagram
Gastsprekers, gekoppelde evenementen zijn een aanrader, publiekstrekker
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Achtergrondinformatie
Belangrijk zaken om zeker mee te nemen in dit punt:
- De jeugdraad is een adviesraad die decretaal verplicht is. Om de 6 jaar bij het begin van een nieuwe legislatuur
moeten alle adviesraden erkend worden door de gemeenteraad. Dit gebeurt op basis van de statuten.
- Onze statuten zijn verouderd. Wat zijn statuten? Zegt iets over de grond van je organisatie. Wat is het doel,
Welke structuur heb je? Wie zijn de leden? Wie mag er stemmen? En hoe? Werking. Elke wijziging van de
statuten moet je agenderen op de GR.
- Huishoudelijk reglement: regelt de binnenkant van je JR en is uitgebreider dan de statuten. Dit kan je wijzigen
binnen de AV van de jeugdraad.
- Afsprakennota: maakt afspraken tussen CBS en JR. Hoe verloopt de informatie doorstroom, antwoorden op
adviezen, ondersteuning JR.
Deze drie documenten zijn verouderd en niet meer correct volgens de praktijk.
4.

Adviezen en opvolgen adviezen

a. Inclusie in het jeugdwerk (wordt besproken in punt 1)
b. Klimmaattafel van 30 januari 2019: resultaten
Op 30 januari 2019 ging er een klimaattafel door in het gemeentehuis.
Toelichting door de schepen:
- Inhoudelijk nagedacht over rol/mogelijkheden van gemeente in het voeren van een klimaatbeleid
o CO2-vrije dag, veggie-dag op gemeenteniveau
o Acties binnen grotere acties (vb. in het kader van mei plasticvrij: lokale handelaren die mensen belonen
die gebruik maken van herbruikbare tassen )
o Deelbakfiets
o Sensibiliseren voor brooddozen, met fiets naar school, afval
o Afzetten straten op begin-eind-tijdstip scholen
o Schoolmaaltijden die meer gebruik maken van seizoensgebonden groenten
o Drinkwaterfontein(en) opstellen in de gemeente
o Openbare moestuinen
o Deelkast voor voedseloverschotten, boeken, kledij
o Nakijken project ‘Flowbikes’  Systeem dat het mogelijk maakt om punten te verdienen door zoveel
mogelijk met de fiets te rijden (registratie via RFID-chips in fiets en registratiepalen)  punten zijn
inwisselbaar voor kortingen bij winkels. In Bonheide hebben ze dit geïntegreerd.
c. Subsidievraag bijzondere subsidie Scouts en Gidsen De Pinte-Zevergem
De leden van de jeugdraad worden op de hoogte gesteld van de aanvraag van de Scouts en Gidsen voor het plaatsen
van een omheining om zo de veiligheid beter te kunnen garanderen voor de kinderen tijdens hun werking. Ze hebben
binnen hun scoutsgroep een Akabe-tak en merken dat het noodzakelijk is om een afsluiting te voorzien. Nu hebben ze
voor deze werken een offerte binnengebracht voor een bedrag van 6.655 euro.
Gelet op het begeleidende subsidiereglement wordt deze aanvraag goedgekeurd.
Achtergrondinformatie

In het subsidiereglement Jeugd en ook nog in dat van cultuur wordt er verwezen naar de bijzondere subsidie.
Artikel 1
Het gemeentebestuur put uit de gemeentebegroting een bedrag van 3718 euro voor elke (jeugd)vereniging als
bijdrage in het bouwen of verbouwen van infrastructuur ten voordele van de jeugd. Indien geen enkele vereniging
de subsidie aanvraagt, blijft dit bedrag op de rekening van de gemeente staan.
Artikel 2
De aanvraag tot bouwsubsidie zal slechts in overweging genomen worden, als voldaan is aan de volgende
voorwaarden:
Het gesubsidieerde gebouw moet een verrijking zijn van de bestaande infrastructuur ten behoeve van de
jeugd van De Pinte-Zevergem
De tegemoetkoming kan nooit méér zijn dan de bouwkosten, inbegrepen het aankopen van materialen en
de vergoeding van werken aan de hand van rechtsgeldige facturen. Het bedrag van de tussenkomst is in
elk geval geplafonneerd op 3718 euro;
Het gebouw moet kunnen gebruikt worden door alle verenigingen van De Pinte-Zevergem. Hiervoor kan
eventueel een vergoeding aangevraagd worden.
Artikel 3
De toekenning aan een bepaalde vereniging kan maximaal 1 keer om de 6 jaar gebeuren. Indien er meerdere
geldige aanvragen zijn in hetzelfde jaar, geniet die vereniging voorrang die nog geen bouwsubsidie heeft
ontvangen in het verleden of de vereniging bij wie het langst geleden is dat ze een bouwsubsidie heeft ontvangen.
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Artikel 4
De aanvraag moet gebeuren voor 31 januari. De vereniging beschikt over een concreet bouwplan. De
gemeentelijke jeugdraad adviseert het gemeentebestuur over de toekenning van de subsidie. Het
gemeentebestuur betaalt de toelage tijdens hetzelfde begrotingsjaar uit.
d. Bespreking subsidiereglement
Het subsidiereglement zou eens herbekeken moeten worden: enkele punten die nu al doorgegeven werden op de
jeugdraad:
 Participatiebudget, dit wordt verdeeld volgens zekere verdeelsleutel onder aanwezigen jeugdraad.
- Niet helemaal conform grootte jeugdverenigingen
- Verkeerd signaal naar aanwezigheid toe
- Geen inspraak ongebonden jeugd, m.a.w. ongebonden jeugd die iets wil organiseren wordt niet gesubsidieerd
 Vraag voor aparte subsidie jeugdhuis
 Werkgroep oprichten voor herwerking
 Moet uitgerold kunnen worden September 2020
5.

Activiteiten jeugdraad:
a. Zwerfvuilactie 2019: zaterdag 30 maart 2019
Iedereen verzamelt aan de FOS en de 2 oudste takken met de fiets.
b. Knikkerkampioenschap – maandag 22 april 2019
Werkgroep ging donderdag 28 maart samen komen.
c. Leidersactiviteit – vrijdag 26 april 2019 - @ OCP
 Petanque toernooi @OCP
 Afterparty @JH Impuls (happy hour, want eerste vrijdag van de maand)
 Speelplein brengt wisselbeker mee
d. Openluchtfilm + kinderfilm 31/08/2019 + Speelstraat 1/09/2019
- Werken met sponsoring nog geen zekerheid
- Dorpsverantwoordelijken gezocht (doorspelen naar latere jeugdraden)
- We zullen ook weer hulp inroepen voor het verdelen van de flyers.
6.

7.
-

Opvolging adviesraden
a. Gemeentelijke mobiliteitsraad (David Lenaerts en Jules Vertriest als plaatsvervanger): /
b. Gecoro (Rob Hofman en Maxime Vanderschueren als plaatsvervanger:
 Baron: aanvraag tot afbraak en opbouw winkelruimte + appartementen
c. Besoc (Stijn Brysbaert): /
d. Mina Raad (Stijn Brysbaert & Lieven De Keukeleire):
e. Jeugdhuis (Maxime Vanderschueren en Giel Baele):
 Zondagavond tonen ze De Mol
f. Cultuurraad (Tijl Hofman): /
g. Sportraad (Tijl Hofman + Aagje Rottiers): /
h. Loko (Maxime Vanderschueren): /
i.
Amigoscomité (Bert Seynhaeve): /
j.
Schoolraad (Maxime Vanderschueren):
k. LOW (Jules Vertriest en Stijn Brysbaert): /
l. GROS (Nora Debaene): /
Varia
Vraag van bezorgde burger: Of de jeugdbeweging eens durven denken aan een andere manier van fondsen
werven dan via het organiseren van fuiven. Of de manier waarop een fuif/feestje wordt georganiseerd herzien.
Een fuif organiseren is momenteel namelijk enorm belastend en misschien moeten jeugdbewegingen eens
denken aan de toegevoegde waarde (zatte 14 jarigen, vechtpartijen)
 Zowel qua beleving als op basis van de kosten en baten wordt de organisatie van fuiven als positief
ervaren door de jeugdbewegingen
 Jongeren kijken hier ook naar uit
 Maatregelen dringen zich wel op
o Indrinken
o Geluidsoverlast
o buurtoverlast
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-

-

-

8.

Buffet op dinsdag 30 april 2019: in het kader van lokale helden organiseert de cultuurdienst in samenwerking met
de muziekschool een muzikaal parcours op verschillende locaties in De Pinte. Er wordt een podium geboden
aan lokaal talent. Eerst in huiskamers daarna in een 4-tal grotere locaties (waaronder ook het jeugdhuis) en er
wordt geëindigd in het OCP. De flyers zullen in de loop van volgende week verdeeld worden. Voor enkele
optredens zal je vooraf moeten inschrijven omdat de locatie een beperkt aantal mensen toelaat. Maar voor de
optredens in het OCP bijvoorbeeld kan je gerust aansluiten: www.depinte.be/buffet
Nora officieel lid van jeugdraad
Vraag naar gemeente om te investeren in ‘crash-barriers’ voor tijdens fuiven. De vraag werd ook gesteld waar de
andere
verenigingen
herassen
halen
voor
fuiven
=>
Heyerick
Kunnen herassen en crash-barriers niet voorzien worden in de gemeentelijke uitleendienst.
Afval aan het FOS-lokaal, ondanks aanwezigheid vuilnisbak: vraag om de vuilnisbakken te gebruiken.
Nils Hofman wil graag blijven komen naar de jeugdraad.

Data komende activiteiten leden jeugdraad

Wanneer?

Wat?

Wie?

Waar?

Zaterdag 30 maart 2019
Iedere zondag
Maandag 22 april 2019
Woensdag 24 april 2019
Vrijdag 26 april 2019

ZWERFVUILACTIE
DE MOL KIJKEN
KNIKKERKAMPIOENSCHAP
BUITENSPEELDAG
ACTIVITEIT voor de leiding

De Pinte
Jeugdhuis Impuls
Voorplein Moerkensheide
Grasveld OCP
Petanqueveld OCP

Dinsdag 30 april 2019

Buffet

Jeugdbewegingen
jeugdhuis
Jeugdraad
Vrije tijd
Bestuur jeugdraad voor de
leiding
Cultuurdienst/muziekschool

4 mei 2019
Vrijdag 21 juni 2019

Isle of Rythm
KINDERFUIF

FOS
Kindergemeenteraad

9.

Allerlei locaties
Pinte
OCP
Cultuurzaal OCP

Datum volgende vergadering
Fuifoverleg - 19h - 09/05/2019 – Scouts en gidsen De Pinte-Zevergem
Algemene vergadering - 20h - 09/05/2019 – Scouts en gidsen De Pinte-Zevergem
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