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1 Verslag vorige vergadering
Stan De Spiegelaere staat niet bij de aanwezigen, terwijl hij present was.
Het verslag wordt goedgekeurd.

2 Verantwoordingsnota 2007: bespreking + advies
Jürgen licht de hoofdlijnen van de verantwoordingsnota toe aan de hand van een powerpoint
(zie bijlage).
Bespreking + advies:
•
Speelbossen: dit is een moeilijk punt, er is blijvende nood. Er wordt gesteld of het niet
beter is dat de jeugdbewegingen zelf meegaan naar de eigenaars als er gesprekken zijn
over het open stellen van privé-bossen als speelbos. Dit is een andere manier dan
wanneer vanuit het gemeentebestuur wordt afgestapt ter plaatse.
Kan er ook geen actief beleid worden gevoerd rond dit item, in plaats van een
afwachtende houding tot er zich een opportuniteit voordoet? Eigenaars zelf gaan
aanspreken, desnoods eerst informeel…
o Schepen Roelof stelt dat het echt niet eenvoudig is om eigenaars zo ver te
krijgen om zelfs maar tot een gesprek te komen. Er zijn wel degelijk al contacten
geweest.
•
•

Kampveld: Vlaams Gewest is hiervoor verantwoordelijk, zij voeren uit, hier zitten wellicht
mogelijkheden.
Een aantal zaken die in het beleidsplan stonden opgenomen en niet zijn uitgevoerd
staan niet in de verantwoordingsnota. Het Dagelijks Bestuur stelt voor geen negatief
advies te geven op voorwaarde dat deze wel worden opgenomen en dat wordt
duidelijk gemaakt waarom ze niet zijn uitgevoerd:
o Website Jeugdraad: is opgeschoven omwille van de invoering van de huisstijl en
de piste om de raden ruimte te geven binnen te nog te vernieuwen en uit te
breiden gemeentelijke site
o Oswald Pietersplein – avontuurlijk speelbos
o Polyvalente zalen: JOC dat naar de site van de Dienst Infrastructuurbeheer zou
verhuizen (Stationsstraat) en het Coca-cola verhaal dat die plannen allemaal in
de kast deed belanden.

De Algemene Vergadering geeft een unaniem positief advies omtrent de
verantwoordingsnota indien de gemaakte bemerkingen in de nota worden opgenomen.
Bram maakt een advies, maakt dit over aan het College en Jürgen neemt de bemerkingen
op in de nota. (zie bjlage)

3 Verslag uit de werkgroep subsidiereglementen
Stan De Spiegelaere licht toe:
•
De werkgroep kwam al een paar keer samen en stelt vast dat het herwerken of zelfs
herschrijven van de reglementen geen eenvoudig werkje is
•
We willen eenvoudiger reglementen, zowel naar puntensysteem als naar administratieve
rompslomp
•
Er is gestart vanuit de vraag wat we belangrijk vinden om te stimuleren en hoeveel
punten/subsidie aan die punten dient toegekend
•
Er wordt gedacht op een piste van ‘herstructureren’ van de toelagen
o Toelagen aan jeugdverenigingen: leden, activiteiten, kampen,
doelgroepenbeleid …
o Terugbetalingen: uitleenbaar materiaal, kampvervoer, kosten voor vorming,
energie, bouwen en verbouwen
•
Men is bezig met het formuleren van de erkenningvoorwaarden voor jeugdbewegingen:
aan welke criteria dient voldaan om als ‘jeugdvereniging’ erkend te worden? Dit moet
ervoor zorgen dat verbreding mogelijk wordt
Stan doet een oproep aan alle jeugdverenigingen naar geïnteresseerden om in deze werkgroep
mee te draaien. Het gaat immers over een heel belangrijk onderwerp: de subsidies naar de
toekomst. Met hoe méér mensen en nagedacht wordt, hoe beter en meer gedragen.
Mensen die willen meedraaien in deze werkgroep: stuur een mailtje naar
bert.vertommen@oostkamp.be
Jürgen stelt dat de werkgroep de voorbereiding doet en, samen met de jeugddienst tot
ontwerpreglementen wil komen. Dan zullen er simulaties worden gemaakt om te zien of de
nieuwe reglementen werken. Deze worden dan in het DB en de AV van de Jeugdraad
besproken en pas dan beoordeeld.
Het reglement kampvervoer wordt nog dit werkjaar aangepast. De andere reglementen zullen
normaal ingaan vanaf volgend werkjaar.

4 Verslag vanuit de werkgroep fuiven
Bram licht toe:
•
KLJ signaleerde een aantal maanden terug dat het stoppen van een fuif om 3 uur, zoals
toegelaten in de afwijking op de geluidsnorm, echt wel vroeg is. Naar aanleiding
daarvan ging het Dagelijks Bestuur het gesprek an met de burgemeester,
politiecommissaris Werner Sercu en Schepen Roelof
•
Een werkgroep zette zich aan het werk om een aantal zaken rond fuiven eens op een rij
te zetten. 5 uur werd als finaal uur naar voor geschoven als mits een aantal
randvoorwaarden: muziek stiller vanaf 4 uur, 4.30 uur stop verkoop bonnetjes en dan om
5 uur muziek uit, lichten aan en zaal ontruimen
•
Vanuit de werkgroep is er een vergadering geweest met de politie. Zij adviseerden dat
voor hen fuiven tot 5 uur wel ok is.
•
In het najaar van 2008 wordt de werkgroep opnieuw actief om een fuifcharter op te
maken waarin alle afspraken tussen organisator, gemeente en politie worden
vastgelegd. In het najaar op 5 december is er een vorming omtrent fuiven.
De Algemene Vergadering geeft hieromtrent unaniem positief advies.

5 Advies tarieven speelpleinwerking Oostkamp: goedkeuring advies DB
Niek Welkenhuysen licht toe:
•
Vanaf 2008 is Dominiek Savio een gemeentelijk speelplein
•
Een harmonisering van de tarieven was wenselijk
o 2,5 euro/halve dag – 5 euro per dag
o een halve euro korting per halve dag vanaf het tweede kind uit hetzelfde gezin

dit geldt ook voor nieuw samengestelde gezinnen
•
Sedert 2002 is het tarief voor speelpleinwerk gelijk gebleven. Dit met stijgende kosten
voor materiaal en 10- en 4- uurtjes.
•
De monitoren krijgen een hogere onkostenvergoeding, er is een verschuiving gebeurd
van middelen binnen het gemeentelijk budget
Bram stelt dat het DB bij hoogdringendheid advies moest uitbrengen, omdat het dossier op de
gemeenteraad van april op de agenda moesten zodat vanuit de dienst jeugd in de promo de
nieuwe tarieven konden worden meegegeven.
Bram vraagt of de Algemene Vergadering het positief advies zoals geformuleerd door het DB
kan bekrachtigen.
Stemming: 13 stemmen voor – 3 onthoudingen.

6 Denkdag Dagelijks Bestuur Jeugdraad
Het Dagelijks Bestuur trok zich op 29 maart 2007 een dagje terug in het Roodhof om omtrent de
werking van de Jeugdraad na te denken, een aantal lijnen uit te zetten, de planning op korte,
lange en middellange termijn.
Koen Wildemeersch brengt hierover verslag uit (zie PPT in bijlage)
Eén van de belangrijke en steeds terugkerende punten is de communicatie van de jeugdraad,
die volgens ons los moet kunnen gebeuren van het gemeentelijke communicatieplan. Daarom
zitten op 16/05 vijf van de zeven adviesraden samen: Cultuur, sport, mensen met een handicap,
Noord-Zuid en ten slotte jeugdraad. Bibliotheek was geïnteresseerd maar kan niet.
Verslag wordt voor AV in september gegeven, of kan worden opgevraagd, DB krijgt in juni
verslag.

7 Containerpark
Na de commotie op vorige vergadering wordt nog eens stil gestaan bij de regeling voor het
containerpark. Pieter-Jan Lanssens licht toe:
•
Er is nog steeds onduidelijkheid. Sommigen stellen dat nog dient betaald met de
persoonlijke badge, waarop 7 euro krediet staat
•
Jeugdbewegingen kunnen een ondernemersbadge afhalen op de dienst milieu,
waardoor de betaling op het CP niét van het ‘persoonlijk’ budget van een lid af moet
gaan. Deze kaart komt op naam van de jeugdbeweging te staan.
Bespreking:
•
Jeugdbewegingen hebben soms nogal een berg afval… zeker na een grondige
opruimbeurt in de lokalen. Kan er geen bedrag ‘vrijstelling’ zijn voor de betalende
fracties voor jeugdbewegingen?
•
Schepen Roelof:
o Afval kost enorm veel, vandaar de keuze om een aantal fracties betalend te
maken

o
o
o
o
o

Jeugdbewegingen krijgen een aantal rollen PMD- en vuilniszakken die een niet
onaardig bedrag vertegenwoordigen.
De ondernemersbagde zorgt er voor dat de betalende fracties niét af gaan van
een persoonlijk budget.
Afval voorkomen moet de eerste betrachting zijn
Als er goéd wordt gesorteerd, dan is de fractie betalend wellicht heel miniem, in
de Lokalenmap zit een afval abc over hoe je goed en correct sorteert
Er is twee keer per jaar een inzameling grof huisvuil. Die staat aangegeven op
de afvalkalender die ook in de Lokalenmap steekt. Als er dan bvb grotere
stukken brandbaar afval zijn (bvb zetels, bankstellen) dan kunnen die dan
worden meegegeven.

Stan vraagt of we toch niet moeten doorgaan op dit onderwerp en dit aan de kaak stellen.
Jürgen stelt dat het toch niet de regel moet zijn dat jeugdbewegingen voor hun afval ,
waarvan de betalende fractie toch wel miniem is, gratis terecht zouden kunnen op het CP.
Schepen Roelof stelt nog dat er in het najaar een evaluatie is van de werking van het CP.
Bram vraagt de AV of zij vinden dat we op dit onderwerp verder moeten gaan. Slechts 3
mensen zijn voor.
Bram stelt dan voor deze discussie hier te sluiten en in de Jeugdraad van november aan
Schepen Roelof te vragen, na de evaluatie van de werking van het CP, verslag uit te
brengen.

8 Bijzondere Projecten – aanvragen – advies Jeugdraad
Jürgen stelt dat er drie aanvragen voor betoelaging in het kader van Bijzondere Projecten zijn
ingediend. De Jeugdraad dienst hierover een advies te geven aan het College.
De Jeugdraad kan vastellen dat alle ingediende projecten voldoen aan de in het reglement
gestelde voorwaarden en tijdig werden ingediend.
De Jeugdraad stelt volgende bedragen voor:
Vrij en Blij - Moerbrugge a Live
500 euro
Parkpop-comité – Parkpop 2008:
1000 euro
een gratis festival, met heel brede uitstraling en een programma dat iedereen
aanspreekt
KSA Oostkamp – 80-jarig bestaan:
1000 euro
omdat het festiviteiten betreft voor jong en oud, die een divers publiek kan aantrekken,
gespreid over een gans weekend, met een grote publiekstrekker op zaterdagavond die
veel volk op de been kan brengen.

Dit advies wordt overgemaakt aan het College.

9

Nieuws vanuit de dienst Jeugd + mededelingen
•

“Pubers bestaan niet”: de theatervoorstelling is niet doorgegaan wegens nagenoeg
geen interesse, terwijl het een fantastisch stuk is, voor en door tieners met veel muziek. Er
dient een annulatievergoeding betaald te worden, tenzij we, op voorstel van de
Kopergieterij een nieuwe datum doorspelen.
o Deze activiteit gaat door ism de jeugdraad, de manier waarop dit gelopen is
was niet de meest communicatieve. De rol van de jeugdraad hierin was niet
duidelijk. De communicatie naar buiten toe was dan ook navenant.

Jeugdbewegingen zouden met de oudste groepen kunnen gaan, zouden
bussen kunnen ingelegd worden?
•

•
•

Vorming: er was ooit gesteld gemachtigd opzichter te organiseren voor de
jeugdbewegingen. Dit is een halve dag vorming. Jürgen vraagt na bij politie, voorstel
van datum: 25 oktober (als dit niet gaat: 4 oktober)
Vorming: op 5 december 2008 is er vorming over Fuiven, zet die datum maar alvast in de
agenda’s !
Roefel: jeugdbewegingen massaal afwezig, datum Roefel volgend jaar: 25 april, noteren
aub!

10 Nieuws uit de raden
•
•
•
•

GECORO (Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening) heeft advies moeten
uitbrengen over industriegebied het Zwarte Gat
MINA raad: kwam nog niet samen
Pieter-Jan zegt dat het vanuit de bibliotheekcommissie heel stil blijft
De cultuurraad heeft het cultuurbeleidsplan goedgekeurd

11 Nieuws vanuit de Jeugdbewegingen
•
•
•

KSA: viert op 25-26 en 27 juli hun 80- jarig bestaan met een gans feestweekend.
4 juli: gocartfeesten chirojongens
Nieuwe kalender van JOC is klaar:
o 14 juni: spellenavond
o 28 juni: fin d’examins
o 5 juli: JOC Werchter
o 19 juli: Stand-up – Freddy De Vadder
o 2 augustus: kermis (rodeo, pita, gratis vat)
o 16 augustus: jeugdhuizentocht
o 29 augustus: optredens

12 Varia
•
•

lokaal KSA Baliebrugge: spot in de nok kapot
deur lokaal KSA hangt uit de hengsels + klink deur keuken kapot

Voor verslag

Voor gelezen en goedgekeurd

Jürgen Braeckevelt
Secretaris

Bram Van Braeckevelt
Voorzitter

