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1 Voorzitterschap Jeugdraad
Jürgen licht toe dat er een kandidatuur is ingediend voor het voorzitterschap van de jeugdraad.
Sedert het ontslag van Stefanie Rommelaere zaten we een paar maanden in een vacuüm.
Bram Van Braeckevelt richtte een uitgebreid schrijven aan de jeugddienst om zijn kandidatuur als
voorzitter te stellen. Bram motiveert:
•
•

•

Kandidatuur komt pas nu, daar Bram eerst de gemeenteraadsverkiezingen wenste af te
wachten
Bram duidt op het feit dat zijn politieke achtergrond niét zal spelen in zijn functie als
voorzitter.
o Bram verwijst naar het feit dat hij niet de eerste voorzitter is die een politieke
achtergrond heeft en dat hij zich neutraal zal opstellen en énkel als voorzitter de
mening van de jeugdraad zal verdedigen, zowel intern als extern.
Bram trekt naar Frankrijk in het kader van Erasmus. Dat weerhield hem enerzijds omdat hij
in de periode janauri-juni in Frankrijk vertoeft. Toch besliste hij zijn kandidatuur te stellen
om volgende redenen:
o

o

De jeugdraad staat op een belangrijk punt:

De werking wordt geëvalueerd

De jeugdraad wordt opnieuw samengesteld

De opmaak van het jeugdbeleidsplan

Nieuwe erkenning jeugdraad + statuten door gemeenteraad

Bert en Jürgen geraken ingewerkt op de jeugddienst

Nieuwe schepen van Jeugd vanaf januari
Een aantal belangrijke dossiers staan op de agenda: wat met invulling van
gebouwen Siemenslaan? Fuifzaal?, het jeugdbeleidsplan…

Redenen genoeg voor Bram om toch nu zijn kandidatuur te stellen om met een
vernieuwde jeugdraad op weg te gaan.
Er wordt overgegaan tot een geheime stemming over het voorzitterschap.
17 stemgerechtigden: 12 keer ‘ja’, 5 keer ‘nee’. Bram Van Braeckevelt wordt de nieuwe
voorzitter van de Jeugdraad.

2 Subsidies
2.1 Subsidies jeugdwerk: werking – kadervorming – uitleenbaar materiaal –
kamptoelage- kampvervoer - energiekosten
Bert Vertommen licht de subsidies toe.
•
Het kampvervoer zorgde voor een aantal praktische problemen betreffende de
afspraken met de vervoersfirma. We proberen dit beter te organiseren naar volgend
jaar toe.
•
Speelpleinen krijgen hoge bedragen, dit komt omdat zij hun monitoren daarmee
moeten vergoeden
•
Subsidies uitleenbaar materiaal slaan enkel op zaken die in de normale werking niet
gebruikt worden (bvb spots op een ouderfeest, grote installaties enz…)
Er waren nog een aantal ‘technische’ vragen. Dit neemt tijd in beslag.
VOORSTEL:

vanaf volgend jaar een uur voor de Algemene Vergadering waarop de
subsidieverdeling staat een technische toelichting geven, waarbij alle vragen
worden behandeld. Dan kan dit punt sneller behandeld worden op de
Algemene Vergadering.

BESLUIT:

De Algemene Vergadeirng gaat akkoord met dit voorstel.

ADVIES SUBSIDIES
De Algemene Vergadering geeft een positief advies over de subsidies aan het
jeugdwerk. Dit zal aan het College van Burgemeester en Schepenen worden
overgemaakt.

2.2 Subsidies Bijzondere Projecten
•
•

4 organisaties dienden een aanvraag in
één aanvraag (Parkpop) werd te laat ingediend, alsook het verslag dat achteraf dient
bezorgd met de bewijsstukken werd te laat ingediend

De Algemene Vergadering bespreekt dit en stelt voor om een ‘boete’ op te leggen aan de
organisatie die twee keer te laat was. Voorstel om per dag dat het dossier te laat werd
ingediend een euro per dag af te trekken van het normale subsidiebedrag van 750 euro.

ADVIES SUBSIDIES BIJZONDERE PROJECTEN
De Algemene Vergadering stelt voor om per dag dat de afrekening te laat werd bezorgd
één euro in mindering te brengen van het bedrag van 750 euro waarop de organisatie
recht heeft.

In de rand van dit alles wordt ook gesteld dat het reglement niet echt duidelijk is en nog te
weinig wordt gebruikt. Er is een subsidiebedrag van 4620 euro voorzien, en er wordt slechts voor
2250 euro subsidie uitgekeerd.
BESLUIT: Het subsidiereglement wordt bekeken en een voorstel tot aanpassing zal worden
opgemaakt en met advies aan het College van Burgemeester en Schepenen worden
bezorgd. Bram Van Braeckevelt, Koen Wildemeersch en Niek Welkenhuysen zijn bereid
om een voorstel op te maken. Er is ook het voorstel om het subsidiebedrag nogmaals te
verhogen.

3 Jeugdbeleidsplan: stand van zaken
An Beghein, voorzitter van de stuurgroep, geeft een stand van zaken:
•
De stuurgroep kwam reeds twee maal samen
•
Er is bekeken wat we willen bevragen bij welke doelgroep en hoé we dit gaan doen.
•
In de loop van januari zijn er klasbezoeken gepland in een 10-tal lagere scholen om daar
de kinderen te bevragen
•
Er wordt gewerkt aan een online-enquête zodat elke jongere in Oostkamp in principe de
kans krijgt zijn of haar mening te geven
•
Het is belangrijk om zo veel mogelijk meningen te verzamelen,opdat we een degelijk én
gedragen plan kunnen opmaken. We leggen immers de krijtlijnen vast voor de
komende drie jaar (én we moeten in feite 6 jaar vooruitzien, de duurtijd van twee
plannen en de legislatuur die op 1 januari begint !, nvdr)
Daarop aanvullend vraagt Jürgen om eens langs te mogen komen bij een aantal
jeugdbewegingen op een leidersvergadering om een groepsgesprek te hebben .
Jürgen zal hieromtrent contact opnemen met de jeugdbewegingen.

4 Burn It – Kinder- en tienerfuif
•
•

Burn It gaat door op 28 december in Hertsberge, met een kerstmarkt, tentoonstellingen,
voorleesmomenten en optredens van Oostkamps talent in zaal ’t Bulscampvelt
Kinder- en tienerfuif op 30 december
o Kinderfuif van 14-18 uur

Met randanimatie

Zang en dans

Busvervoer
o

Tienerfuif: van 19-24 uur

Chirojongens zijn bereid mee in te staan voor het bargebeuren en
opkuis, waarvoor bij voorbaat dank!

5 Hersamenstelling Jeugdraad – voorjaar 2007
•
•

•

Voor juni 2007 moeten we de jeugdraad opnieuw later erkennen door de
gemeenteraad en hersamenstellen
De statuten zijn een beetje achterhaald op sommige punten. Voorstel is om de statuten
aan te passen op de algemene vergadering in februari en daarna over te gaan tot de
hersamenstelling van de jeugdraad als dusdanig.
Samen met de statuten wordt ook best een huishoudelijk reglement opgemaakt dat de
interne werking van de Algemene Vergadering en het Dagelijks Bestuur regelt

BESLUIT:
o
o

De Algemene Vergadering is akkoord met het voorstel tot aanpassen van de
statuten
Het Dagelijks Bestuur buigt zich over de statuten en huishoudelijk reglement en
werkt een voorstel uit

6 Jaarplan 2007
Het jeugdbeleidsplan gaat het laatste loopjaar in. In het jaarplan 2007 wordt het
jeugdwerkbeleidsplan verder gevolgd en zullen een aantal acties worden voltooid. Voor het
jeugdwerkbeleidsplan: www.oostkamp.be

7 Evaluatie werking jeugdraad
De werking van de jeugdraad loopt niet zoals het hoort. Vooraleer we in het voorjaar van 2007
de hersamenstelling doen, is het dan ook wenselijk een evaluatie te houden van de jeugdraad.
De vragenlijst met onderwerpen stak bij de uitnodiging. In werkgroepen wordt een gesprek
gehouden. Op de volgende AV wordt teruggekoppeld.

8 Varia en mededelingen
•
•
•
•

•
•

27 januari: Tropical night in de Wara
3 februari: Foufuif van Speelweide – Wara
FOS-KSA Ruddervoorde en scouts en Gidsen Ruddervoorde: vragen vaste asbakken aan
de lokalen
FOS: kan er aan de lokalen een hok worden geplaatst om vuilniszakken in te zetten. De
jeugdbewegingen zijn er niet in de week en zetten dus vuilnis in het weekend buiten.
Soms worden zakken opengereten door dieren of zijn er vandalenstreken: jongeren die
vuilniszaken opengooien .
KSA Oostkamp: zou graag een sleutel hebben van de slagboom
Er wordt opgemerkt dat kleine herstelwerken meestal lang op zich laten wachten.
o Kan er geen bedrag aan jeugdbewegingen worden gegeven waarmee ze zélf
herstelwerken kunnen uitvoeren?
o Kan het niet geregeld worden dat je zélf materiaal afhaalt op de technische
dienst en zelf de herstellingen uitvoert.µ

Advies?:

•

een meerderheid is voorstander om het voorstel betreffende afhalen
van materialen bij de technische dienst voor kleine herstellingen middels
advies aan het College van Burgemeester en Schepenen over te maken.

Rookverbod: dit verbod geld in alle gemeentelijke gebouwen en moét gerespecteerd
worden.
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