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Verslag vorige vergadering

Geen bemerkingen. Het verslag wordt goedgekeurd.
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Vervanging lid DB

Pieter Thyvaert gaf te kennen door andere bezigheden zich niet meer te kunnen engageren
binnen het DB. Hij neemt dan ook ontslag.
Er is een plaats vacant binnen het Dagelijks Bestuur. Elk lid van de Algemene Vergadering kon
zich kandidaat stellen. Ilse Van Reybrouck (FOS) was de enige die een kandidatuur indiende.
De stemming wordt niet gevraagd.
De Algemene Vergadering is unaniem akkoord dat Ilse het DB komt vervoegen.

3

Advies subsidies Jeugdwerk

Voorafgaandelijk aan de Algemene Vergadering was er een bijeenkomst met de groepsleiders
en secretarissen van de jeugdraad. Daar is toelichting gegeven bij de subsidies en is de
bespreking gevoerd.
Vanuit die vergadering waren er een paar bemerkingen:
bonuspunten Chiro jongens: worden nagekeken
leidersactiviteiten: onduidelijkheden
Vanuit die voorafgaandelijke (technische) vergadering gingen de groepsleiders/secretarissen
akkoord met de subsidieberekening. De voorzitter vraagt aan de Algemene vergadering of zij
een positief advies willen verlenen.
De Algemene Vergadering geeft unaniem positief advies omtrent de subsidies voor het
jeugdwerk.

Ook de aanvragen voor Bijzondere Projecten dienen geadviseerd door de jeugdraad.
De Algemene Vergadering adviseert de aanvraagdossiers en de voorgestelde toelagen voor
Bijzondere projecten positief.
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Advies plaatsen condoomautomaten

Binnen het Dagelijks Bestuur is op verschillende vergaderingen gepraat over het plaatsen van
condoomautomaten. Vanuit gesprek en discussie heeft het Dagelijks Bestuur een ontwerp van
advies voorbereid voor de Algemene Vergadering.
Bemerkingen:
•
Zullen de condoomautomaten effect hebben wanneer deze in de openbare toiletten
hangen?
o Is besproken binnen het DB en het is wel de meest laagdrempelige plaats,
vandaar dat de openbare toiletten zijn opgenomen
•

Wat met eventueel vandalisme?
o De automaten die zouden worden geplaatst zijn wel van goede kwaliteit, wat
natuurlijk vandalisme niét uitsluit.

De voorzitter vraagt of de AV akkoord kan gaan met het voorgestelde advies.
De Algemene Vergadering schaart zich unaniem achter het advies. Het advies wordt
overgemaakt aan het College van Burgemeester en Schepenen.
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Advies ontwerp Jeugdbeleidsplan 2008-2010

Een stuurgroep boog zich over de opmaak van het jeugdbeleidsplan 2008-2010. Een gans
proces is doorlopen om te komen tot de uiteindelijke tekst, die door de Algemene Vergadering
dient geadviseerd.
An Beghein, voorzitter van de stuurgroep jeugdbeleidsplan, licht de hoofdlijnen van het plan toe.

Vragen/bemerkingen
•
Het plan is er nu, hoe kan de Jeugdraad dit opvolgen en evalueren?
o Jürgen stelt dat er jaarlijks een verantwoordingsnota dient opgemaakt, waarin
staat welke acties zijn uitgevoerd en hoeveel financiële middelen daartoe zijn
aangewend. Deze verantwoordingsnota dient door de Algemene Vergadering
te worden geadviseerd.
o Het decreet Jeugdbeleid stelt dat jongeren dienen te worden betrokken bij de
opmaak, uitvoering én evaluatie van het jeugdbeleidsplan. Dit is decretaal
verplicht en heet met een moeilijk woord ‘interactief bestuur’. Het
gemeentebestuur moet aanduiden hoe zij jongeren betrekt/betrokken heeft.
o Bram vult aan dat de Jeugdraad een belangrijke taak heeft om vinger aan de
pols te houden. Vragen over de stand van zaken van het plan of bepaalde
acties kunnen op de Jeugdraad aan bod komen. Het DB zal dit ook nauw
opvolgen.
•

Communicatie met en naar jongeren staat in het plan. Hoe zal dit gebeuren?
o Dat dient nog te worden bepaald. We geven enkel aan dat we de
communicatie anders én beter willen doen. We zullen een werkgroep in het
leven roepen die hieromtrent nadenkt en voorstellen uitwerkt.
o Wat betreft het Jeugdbeleidsplan: dit zal in begrijpelijke vorm worden verspreid
naar alle 12-25 –jarigen in de gemeente. Dit is een actie voor 2008.

De Algemene Vergadering geeft een unaniem positief advies betreffende het ontwerp
Jeugdbeleidsplan 2008-2010.

De voorzitter dankt de voorzitter van de stuurgroep, de stuurgroep, de Schepen en
Jeugdconsulent voor het vele voorbereidende werk en het resultaat dat voorligt.
Jürgen dankt de stuurgroepleden en de Schepen voor de goede medewerking, het
meedenken, het geloof in het plan en stelt dat het belangrijkste werk vanaf 1 januari 2008 kan
starten, nl. de uitvoering.
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FOS vraagt of zij zelf lokalen mogen schilderen
o Er komt een bijeenkomst met de lokaalverantwoordelijken waar dit alles aan
bod zal komen. Wat kan en mag zal door de jeugddienst, de schepen en de
dienst infrastructuurbeheer worden doorgepraat.
KLJ: vraagt of zij zelf de hagen rond het lokaal mogen snoeien of als de gemeente dit
doet.
o Jürgen vraagt na en laat bericht
Oranje: berging en sanitair worden aangepakt. Zij vragen of er een voorafgaandelijk
overleg kan zijn.
Concessie Reso: vaststelling dat Reso meer geld vraagt dan dat dezelfde producten in
de drankcentrale worden aangerekend. Dit is nadelig voor de verenigingen die wél
verplicht zijn drank bij Reso af te nemen. Men vraagt of dit zomaar kan.
o Hieromtrent is een brief geschreven naar de verenigingen
o Concessie: verschillende leveranciers geven een prijs op, op basis van de
voorwaarden opgelegd door de gemeente. De overeenkomst is duidelijk.
o Jürgen vraagt de brief op en vraagt de voorwaarden na. Wordt vervolgd.
Speelbossen: staan in het jeugdbeleidsplan
o Nood in Hertsberge omdat steeds meer stukken bos privaat worden
o Gemeentelijke toegankelijke bossen liggen niet op de meest strategische
plaatsen
o Er komt overleg met privé-eigenaars, waar een vergelijk zal worden nagestreefd
Chiromeisjes vragen nogmaals als het mogelijk is een licht te krijgen in het materiaalkot.
Daartoe moeten wel nog leidingen worden getrokken.
19 april: peanutparty – KSA RV
26 januari: Tropical party - KLJ Oostkamp
2 februari 2008: Fou-fuif van Speelweide
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