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Raadscommissie Samenleven 

Dinsdag 5 oktober 2021, 20u, raadzaal gemeentehuis 

Volgend overleg:  dinsdag 1 februari en dinsdag 4 oktober 2022  

Bijlagen: powerpoint, reglement terrassen, reglement wachtlijst Schuttershof 

Aanwezig:  

 

Adriaenssens An secretaris X 

Batens Bert  verontschuldigd  

Oversteyns Kris 
Vervanger 
verontschuldigd  

De Backer Maya   X 

Ledoux Inge secretaris X 

De Smet Lieven Voorzitter X 

Decroix Lieselotte   X 

d'Exelle Véronique   X 

Hendrickx Iefke   X 

Klima Charlotte   X 

Maes Erik  verontschuldigd  

Peeters Dieter vervanger X 

Molle Patrick   X 

Peeters Kathelijne   X 

Valkeniers Paul   X 

Van Look Tommy   X 

Vermeiren Kurt   X 

De Swaef Paul Schepen Sport X 

 

1. Goedkeuring verslag vorige overleg (2 februari 2021) 
 

Lieven de Smet opent de vergadering om 20.00u en overloopt de verontschuldigingen. 

 

Er zijn geen vragen of opmerkingen, het verslag wordt goedgekeurd. 
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2. Winterterrassen 
 

De mondmaskerplicht is inmiddels ook afgeschaft. Dit stond nog foutief vermeld in de presentatie. 

 

Dieter Peeters: 

 

Dank voor de toelichting. Zijn verwarmingselementen op gas nog toegelaten? 

 

Véronique d’Exelle: Momenteel is dit nog niet wettelijk bepaald en dit is nog niet vastgelegd in het 

reglement. 

 

Dieter Peeters: Toch zorgen dat mensen geen nieuwe gasbranders aankopen zodat ze dit later niet 

moeten wegdoen? 

 

Véronique d’Exelle: Dat wordt inderdaad al duidelijk gecommuniceerd naar ondernemers 

 

Kurt Vermeiren: Het begrip “storm” is ruim omschreven. Is het niet aangewezen om een meetbare 

indicator op te nemen die het KMI voorspelt, zodanig dat evt handhaving bij calamiteiten mogelijk is? 

Bv Beaufort 

 

Veronique d’Exelle: begrip voor deze vraag, maar toch moeilijk te voorspellen, kan bv ook een straffe 

windvlaag zijn. Het is de verantwoordelijkheid van de ondernemers om alles veilig te zetten. 

 

Kurt Vermeiren: Er zijn bepaalde normen die ook in bedrijfswereld worden gehanteerd. Je kan daar 

echt mee aan de slag. 

 

Veronique d’Exelle : We gaan dit bekijken. 

 

Dieter Peeters: Moet er in het reglement ook niets rond afval staan? 

 

Veronique d’Exelle: Dit staat al in het algemeen politiereglement, maar we nemen het mee. 

 

3. Stand van zaken projecten: 
 

• Implementatie decreet Buitenschoolse Opvang en Activiteiten (voorheen “kwaliteitsvolle 

kinderopvang”) 

 

Maya De Backer: Heeft de jongerencoach een projectplan opgemaakt / bepaalde projecten in 

gedachten en kunnen wij dat inlezen? 

 

Iefke Hendrickx: Hij is recent begonnen en ook vaak op de baan, wat de bedoeling is. We zullen de 

jeugddienst vragen om een overzicht te bezorgen. 
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• Implementeren nieuw bibliotheeksysteem; nieuwe openingsuren en locatie Braembib en UiTPUNT 

 

Dieter Peeters: Het UIT-punt is fysiek, maar is er ook zicht op het aantal mensen dat digitaal tickets 

bestelt? 

 

Charlotte Klima: Deze cijfers kunnen opgevraagd worden bij het cultuurcentrum. 

 

Antwoord dienst na vergadering: Momenteel verloopt 72% van de ticketverkoop digitaal.  In realiteit 

is dit percentage voor individuele voorverkoop nog hoger omdat in die overige 28% 'balieverkoop' 

ook vervat zitten: 

 vrijwilligers  
 scholen (die gefactureerd worden) en groepsreservaties  
 kassaverkoop (enkel voor de films is er nog een vrij grote kassaverkoop.  De meeste andere 

activiteiten zijn (of waren dat toch in het verleden) meestal vooraf uitverkocht. ) 

 

 

  

 

• Klassieke platform - samenwerkingsplatform - zomerproject 

 

Maya de Backer: Qua timing van de klassieke week, gaat dat volgend jaar terug eind augustus zijn? 

 

Charlotte Klima: voorlopig wel 

 

• Derde sporthal 

 

Dieter Peeters: Zal er cafetaria voorzien worden bij de derde sporthal? 

 

Paul de Swaef: Ja 

 

Kurt Vermeiren: In hoeverre worden we betrokken bij de voorstellen? 

 

Paul de Swaef: zo veel mogelijk. Er zal toch nog wat genuanceerd moeten worden. We zorgen dat dit 

gezamenlijk kan gebeuren. 
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• Geïntegreerd Breed Onthaal. 

(Agendawijziging: wordt besproken na punt 4 optimalisatie sociale dienst.) 

De oorspronkelijke start van het GBO was voorzien op 16 maart 2020 maar is uiteraard niet kunnen 

doorgaan.  

Schoten maakt ondertussen wel deel uit van een pilootproject van Eerstelijnszone Antwerpen Noord 

waarbij de app Zipster wordt uitgerold. De app zorgt voor een goede doorverwijzing tussen zorg- en 

sociale partners. Vanuit Schoten kunnen wij hierrond een project indienen om gedurende vier jaar 

halftijds een projectmedewerker inzetten. Die persoon zal halftijds ook voor de stad werken 

waardoor er kruisbestuiving mogelijk is. 

Doelgroepbevraging is ook een voorwaarde binnen GBO, hiervoor is een project gemaakt in 2022 

waarbij i.s.m. een partner een bevraging rond de doelgroep mensen in armoede. 

Dieter Peeters: Wordt Stabroek mee betrokken als lid van onze eerstelijnszone? 

Inge Ledoux: Dat wordt inderdaad nog bekeken. 

Paul De Swaef verlaat de vergadering. 

4. Optimalisatie sociale dienst 
 

“Sociale dienst” is een verzamelnaam voor verschillende teams nl. maatschappelijke dienstverlening, 

trajectbegeleiders, schuldregeling, woonbegeleiding, pensioenen en sociale premies, integrale 

woonbegeleiding (vb. LOI – Lokaal Opvang Initiatief), secretariaat en aansturing & beleid.   

 

Vooral versterking van de generalistische maatschappelijke dienstverlening is nodig. Wat zijn acties? 

 

- Maximaal inzetten op subsidies voor personeel 

- Bestaande kader invullen 

- Uitdiepen van overleg per team naast het algemene dienstoverleg 

- Meer thematisch werken 

- Duidelijke afspraken op papier zetten 

- Sturen op cijfers 

 

Het secretariaat volgt vb. opvolging van subsidies op waarbij nog sterk kan ingezet worden op 

digitalisering . Ook een module “knipperlichten” wordt opgestart. De winst is daar 1VTE die kan 

ingezet worden bij de maatschappelijke dienstverlening. 

 

Accenten bij wonen en werken worden ook bij de partners gelegd, waarbij het lokaal bestuur meer 

de regierol op zich neemt. 

 

De dienst zet meer in op projectmatig werken en projectsubsidies aanvragen (voorbeelden zie 

presentatie).  

 

Maya De Backer: welk pakket zal gebruikt worden voor de opvolging van subsidies? En hebben 

andere gemeenten hier ook ervaring mee? Komt er opleiding? 
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Inge Ledoux: Dat is een uitbreiding van CEVI / New Horizon, het pakket dat we momenteel al 

gebruiken. Weinig andere gemeenten rondom ons gebruiken dit, maar de helpdesk werkt alleszins 

erg goed. Er komt zeker opleiding, er zijn al een 10-tal momenten ingepland. Voornamelijk het 

secretariaat volgt dit, maar ook alle medewerkers moeten de basis kennen. Ook na het traject zal in 

kaart gebracht worden wat er nog nodig is. 

 

Kurt Vermeiren: Het team van generalisten moet opgevuld worden, wat is dan de huidige invulling en 

hoe gaat dit opgelost worden? 

 

Inge Ledoux: Wij zitten inderdaad onder het doelkader, nl. 8VTE voorzien en 1 VTE kan nog 

structureel ingevuld worden, dan is er opnieuw het voorziene doelkader. Die invulling zal gebeuren 

door een medewerker die van het secretariaat verschuift naar het team maatschappelijk 

medewerkers. Door ziekte is er momenteel ook wel een onderbezetting. 

 

Maya De Backer: Via middelen uit projectsubsidies kan er dan nog aangevuld worden tijdelijk? 

 

Inge Ledoux: Dat klopt. 

 

5. Werkgroepen “lokale tewerkstelling” en “inburgering” 
 

Werkgroep inburgering 

- Opvolging jaarlijks netwerkmoment van aanbieders NT2 (Nederlands als tweede taal) 

- Opvolging samenwerking agentschap Integratie & Inburgering 

- Concreet onderwerp: invoeren 4de pijler (een extra traject, op maat, van 40 uur voor een 

inburgeraar die vb. in een buddy-project kan uitgevoerd worden) – lokaal bestuur is hier 

aangeduid als regisseur 

Maya De Backer: Bieden wij als gemeente zelf extra taallessen aan? 

Inge Ledoux: Neen. 

Werkgroep lokale tewerkstelling 

- Project Vleeswaren Michielsen: begeleid, met een groep anderstalige nieuwkomers naar 

het bedrijf gaan, maar het bedrijf zorgt ook zelf voor taallessen op de werkvloer 

- MOEF!, project van VDAB waarbij met intensieve begeleiding jongeren aan de slag gaan 

- Stroom T; gezamenlijk CV’s maken, bedrijfsbezoeken, assessments opstellen, … 

6. Wachtlijstreglement Schuttershof 
 

Patrick Molle: Is 40/70 nog altijd de verhouding van koop- en huurflats? 

Iefke Hendrickx: ja 

Patrick Molle: Geld dit reglement ook voor de andere bejaardenflats (Jozef Van Craenstraat)? 
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Iefke Hendrickx: Dat valt hier niet onder. Dit zijn ouderenwoningen en geen assistentiewoningen. Dit 

is een ander reglement. 

Patrick Molle: Is 65 niet te jong om in zo’n flat te gaan? 

Iefke Hendrickx: In bepaalde specifieke situaties niet, maar voor koopwonigen is dit misshien een 

terechte opmerking. 

Kurt Vermeiren: Ik deel die mening niet van die 65 jaar. Het is een goede zaak dat er een reglement 

komt. In één van de slides gaat het over voorkeur. Wat betekent het dat er enkel voorstellen binnen 

de voorkeuren gaan gebeuren? 

Iefke Hendrickx: Als je een voorkeur aangeeft, dan worden appartementen buiten die voorkeur niet 

voorgesteld. 

An Adriaenssens: We zien dit in combinatie met het beperken van het aantal weigeringen. We leggen 

opties die buiten de voorkeuren liggen niet voor zodat die niet tellen als een weigering. Wanneer 

iemand op een gelijkvloers wil wonen voor vb. een betere toegankelijkheid, dan zal die niet gebeld 

worden voor een flat op een verdieping. 

Kurt Vermeiren: Blijft mogelijkheid bestaan om een investeringspakket aan te kopen en op naam van 

de ouders te zetten? 

An Adriaenssens: De regels rond investerings- en obligatie pakketten wijzigen niet. 

Dieter Peeters: Moeten mensen met investeringspakket ook op de wachtlijst? 

An Adriaenssens: Mensen met investeringspakket hebben absolute voorrang op de wachtlijst. 

Dieter Peeters: Terugkomend op de leeftijdsgrens. Als je beperkt tot 70-75 beperk je de 

assistentiewoningen tot een voorloper van het woonzorgcentrum. 

Kurt Vermeiren:  Het kan perfect zijn dat je ook als 65 jarige assistentie nodig hebt. 

Patrick Molle: Het was ook de bedoeling om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen in 

assistentiewoning 

Iefke Hendrickx: als je leeftijd verhoogt, breng je ook meer administratie naar het BCSD want dan zijn 

er mogelijk meer aanvragen voor uitzonderingen hierop 

Dieter Peeters: Ik ben nog niet helemaal overtuigd om het puntensysteem los te laten, moet bezinken. 

Ook nog een punt van aandacht; voor een assistentiewoning moet je 25 jaar in Schoten wonen, om op 

de begraafplaats te mogen liggen 30 jaar. Kan dit afgestemd worden? 

Iefke Hendrickx: De suggestie wordt meegenomen. 

Katelijne Peeters: Als je een investeringspakket koopt, kan je dan inschrijven op een welbepaalde 

woning? 

Iefke: nee 

Kurt: Wat is de juiste argumentatie waarom het puntensysteem gelost is? 

Iefke Hendrickx: Omdat de woonassistente aangaf dat dit niet vlot werkte, frustraties gaf. Na 

inforonde bij andere partners bleek dat weinig aanbieders een puntensysteem toepassen en dat het 

handiger en vooral rechtvaardiger zou zijn om dit op deze nieuwe manier te doen. 
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Kurt Vermeiren: Ga je dan niet de component “zorg” of sociale correctie te veel loslaten? 

Iefke Hendrickx: Dit kan dan ondervangen worden door het pad naar BCSD open te houden om in 

individuele gevallen mensen voorrang te geven afhankelijk van hun situatie. Een puntensysteem zegt 

niet persé iets over de noodzaak. 

Dieter Peeters: Discussie is nog mogelijk, maar hoeft niet vanavond te gebeuren. 

Lieven De Smet: Wat is de tijdlijn? 

Iefke Hendrickx : Ik wil dit meer tijd geven zodat we het grondiger kunnen bekijken. 

An Adriaenssens: We gaan de opmerkingen bekijken en zien waar we kunnen bijsturen. Het is zeker 

niet alleen de vraag vanuit het team naar een makkelijker systeem. Het is ook vanuit de frustratie die 

we voelen bij mensen op de wachtlijst die nu telkens achteruitgeschoven worden. De voorwaarden 

nu zijn in volgorde van belangrijkheid/doorwegen: (1) Inwoner schoten, (2) het puntensysteem en (3) 

de datum van inschrijving. Het BCSD biedt de mogelijkheid om genuanceerder bij te sturen. 

Lieven De Smet: het voorstel is dus niet integraal mee te nemen nu? 

Iefke Hendrickx: Neen, we zouden al een versie kunnen voorleggen waarin we alle wijzigingen 

meenemen behalve het puntensysteem. Dat schrijven we er dan voorlopig opnieuw in. Is dat voor 

iedereen OK?  

Dieter: Ja, geen probleem.  Evt discussie over het puntensysteem nog via mail voor december? 

Iefke Hendrickx, ik stel dan voor  

Stap 1: raad van november; aanpassingen reglement met inclusie van het puntensysteem 

Stap 2: raadscommissie van februari; bespreking puntensysteem 

Patrick Molle: Zijn alle flatjes in gebruik? 

Iefke Hendrickx : ja 

Veronique d’Exelle: Ik wil wel nog schetsen dat het realiteit is dat mensen op dit moment 

weggeduwd worden op de wachtlijst door het huidige puntensysteem en dat we mensen perspectief 

willen bieden. 

7. Varia. 
 

Patrick Molle:  Hoe verloopt de  vaccinatie van de 3de prik? 

An Adriaenssens: De verlengingen en voorwaarden zijn net op maandag 4 oktober in een webinair 

meegegeven, vrijdag 8 oktober is er overleg met vaccovid om de opvolging te bekijken, die feedback 

gaat dan maandag 11 oktober naar het crisisoverleg. Een optie die nu wel op tafel ligt, is 

georganiseerd vervoer naar Vaccovid. Enerzijds omdat we met een mondmaskers dan gevaccineerde 

personen aan het vervoeren zijn, wat medisch een minder risico is dan een half jaar geleden niet-

gevaccineerde mensen samen vervoeren. Ook omdat uitnodigingen nu vanuit vaccovid zelf beheerd 

mogen worden, dat geeft ook mogelijkheid om beter te plannen. 

Gisteren werd nog gevaccineerd in het kasteel voor 85 plussers. Er zijn ook nieuwe vaccinatiepunten 

open op Erasmus en Stuivenberg. 
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Dieter Peeters: wordt de LEZ voor een vaccinatiebezoek aan Erasmus ook opgeheven?  

An Adriaenssens:  Die vraag zal ik meenemen naar het overleg. 

 

 


