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Raadscommissie Samenleven 
Dinsdag 1 februari 2022, 20u, digitaal/teams 

Volgend overleg:  dinsdag 4 oktober 2022  

Bijlagen vooraf bezorgd: voorstelling aanpassing reglement Schuttershof, jaarverslag Schuttershof, 
bevraging wachtlijstbeheer 

Bijlagen bij verslag: presentatie vergadering, Sport- en speelruimteplan, infobundel Zorg & Welzijn, 
verslag werkgroep integratie oktober 2021 

Aanwezig:  
 

Adriaenssens An secretaris X 

Batens Bert   X 

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   X 

Molle Patrick   X 

Peeters Kathelijne   X 

Valkeniers Paul   X 

Van Look Tommy   X 

Vermeiren Kurt   X 

De Swaef Paul Schepen Sport - 
 

1. Goedkeuring verslag vorige overleg (5 oktober 2021) 
 
Lieven de Smet opent de vergadering om 20.00u en overloopt de verontschuldigingen. 

 
Er zijn geen vragen of opmerkingen, het verslag wordt goedgekeurd. 
 
Véronique d’Exelle voegt graag volgend onderwerp toe aan de agenda: Appel & Ei. 
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2. Wachtlijst Schuttershof: voorstel puntensysteem 
 

Bij uitnodiging ontvingen de leden een voorstel om het puntensysteem te verlaten en enkel nog te 
werken op datum van inschrijving met daarnaast een leidraad/procedure om omwille van dringende 
redenen als eerste op de wachtlijst te komen. Daarnaast voorstel om niet-Schotenaren met een 
aantoonbaar zorgnetwerk in Schoten (in casu een officiële mantelzorger) ook als Schotenaar te 
beschouwen.  
 
Kurt Vermeiren: Is alles aangeraakt dat er tijdens de raadscommissie in oktober besproken is? Er 
komen hier een aantal voordelen van het nieuwe systeem, maar ook het puntensysteem had 
voordelen. Deze moeten naast elkaar gelegd worden. Moeilijk kwantificeerbaar. Gevaar van een niet 
-limitatief kader is dat je situaties “au tête du client” gaat beslissen. Raadslid Vermeiren is toch 
voorstander van een aantal handvaten om te kwantificeren, om elke zweem van willekeur te 
vermijden. 

Maya de Backer: zelfde lijn als Kurt. Klopt het dat dit kader nu wordt vastgelegd? Is het toch niet 
beter om zoveel mogelijk in procedure te gieten als richtlijn voor BCSD? 

Iefke Hendrickx: 

 Vorige RC ging de discussie niet ten gronde. Er waren toen wat bezorgdheden, vandaar komt 
het nu terug. 

 Dit hoeft ook nog niet op een volgende RMW beslist te worden. Liever een goed uitgewerkt 
voorstel dat door iedereen ondersteund wordt. 

 Zelfde met dit kader. Grote verantwoordelijkheid bij BCSD. Dit is een aanzet. Hier kan verder 
op ingegaan worden. Ik stel voor dat we dit kader bezorgen aan het BCSD en we laten de 
mensen daar verder een voorstel uitwerken.  

 Begrip voor bezorgheden rond niet – limitatief kader – ook bezorgdheid rond reglement dat 
vaak niet alle situaties omvat. 

Kurt Vermeiren: Inderdaad, de twee uitersten zijn allebei niet goed. In sociaal beleid moet je kunnen 
inspelen op onvoorziene zaken en dan is enige flexibiliteit aangewezen. Dat wil niet zeggen dat je 
geen minimumset aan objectieve criteria kunt maken, bijvoorbeeld in een beslissingsboom die kan 
helpen bij de besluitvorming van het BCSD. 

Idd belangrijk dat hier goed over nagedacht wordt en dat over de partijgrenzen constructief wordt 
samengewerkt voor er een besluit wordt voorgelegd. 

Ook blijvend aandacht voor voor- en nadelen van beide systemen. 

An Adriaenssens: De motivatie vanuit de administratie is voornamelijk om mensen die op de 
wachtlijst staan een realistisch(e) vooruitzicht of timing te kunnen geven. Door het puntensysteem 
wijzigt dit nu constant. Daarnaast willen we wel een procedure voor een dringende toekenning 
indien nodig, opgevolgd door het BSDC. Dit punt heeft dus twee aspecten:  

- Reglement: Mag het puntensysteem verlaten worden? In het reglement is de mogelijkheid 
voor uitzonderingen via het BSDC al voorzien. 

- Leidraad/procedure dringende toekenning: welke elementen moet dit bevatten en hoe 
volgen we dit verder op? 

Hoe ziet de raadscommissie dan de verdere opvolging van beide aspecten?  
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Kurt Vermeiren: Die twee zijn eigenlijk wel één, dus liefst dat dit toch in één keer naar de RMW wordt 
gebracht.  

Lieven De Smet: Waarschijnlijk is het niet de bedoeling om te wachten hiermee tot volgende RC. Wat 
is het voorstel naar timing? 

Na bespreking wordt volgend voorstel goedgekeurd van werkwijze en timing; 

- Fracties bespreken het voorstel voor de paasvakantie (start 2 april), met hun afvaardiging in 
het BSDC, dia 9 is een aanzet hiervoor. 

- De feedback wordt na de paasvakantie besproken in het BSDC, waar ook de leidraad verder 
wordt afgesproken. 

- Dezelfde werkwijze wordt gevolgd voor het voorstel om niet-inwoners met een mantelzorger 
in Schoten als Schotenaar op de wachtlijst te zetten. 

- Aangepast reglement in RMW van mei. 

Kurt Vermeiren: gaat het idee rond niet-Schotenaren met een Schotense mantelzorger niet een nog 
grotere wachtlijst opleveren? 

Iefke Hendrickx: Dit is ook iets om over na te denken binnen de fractie. Zo krijgen deze mensen wel 
ook een kans om aan bod te komen, want die is als niet-inwoner zo goed als onbestaand. 

3. Steun naar aanleiding van wateroverlast Wallonië 
 

Twee projecten worden voorgesteld om te ondersteunen:  

- Schoendozenproject parochie Deuzeld (inzameling speelgoed), 1.000 euro 
- Durbuy (Bomal), herstel school, 33.000 euro 

Er is nood aan gerichte hulp.  We willen wel niet zomaar centen geven aan de school. Eerst zullen ze 
plan van aanpak moeten voorleggen.  

Maya De Backer: Bevestiging dat dit mooie projecten lijken. Het is ook een goed plan om te checken 
wat er met de steun gedaan wordt. 

Erik Maes: Is er de mogelijkheid om met een kleine delegatie tot daar te gaan? 

Iefke Hendrickx: Ik denk dat dat wel kan. Misschien leuk om in betere tijden te gaan kijken wat er met 
het geld is gebeurd. 

Patrick Molle: Ook Vlaams Belang-fractie is akkoord met het voorstel. 

 

4. Integratie en inburgering: de 4e pijler 
 
Véronique d’Exelle overloopt het verslag (wordt bij dit verslag gevoegd) van het overleg van de 
werkgroep van oktober jl. Daar waren een 20-tal deelnemers, ook van andere diensten en externe 
partners. Uit de voorstelling van de cijfers door het AGII is een daling van instromers te zien in 2020 
en 2021.  
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Kurt Vermeiren: Kennen jullie de oorzaak van de daling? 
 
Véronique d’Exelle: Daar hebben we zelf nog geen duidelijk antwoord op gekregen maar dit wordt 
verder bevraagd. 
 
Kurt Vermeiren: Kan aan de vierde pijler (participatie en netwerktraject) ook deelgenomen worden 
door vrijwillige inburgeraars? 
 
Véronique d’ Exelle: Om een attest te krijgen moet het hele traject doorlopen worden, sommige 
stappen gaan wel pas in vanaf 1 maart en 1 september 2022. We verwachten ook nog heel wat 
verduidelijking naar concrete werking vanuit de hogere overheid. 
 
Erik Maes: Is de daling mogelijk te wijten aan corona? Of aan de sluiting van de scholen? 
 
Véronique d’Exelle: We kregen hier jammer genoeg geen definitief antwoord op. Het houdt wel geen 
verband met schoolsluitingen want de lessen zijn digitaal blijven doorgaan. 
 
Het inburgeringstraject wordt betalend. Dit is een beslissing van de Vlaamse overheid en er wordt 
ook meegegeven dat het ook niet de bedoeling is dat het OCMW hierin gaat bijpassen. 
 
Kurt Vermeiren: Dat is een kromme besluitvorming. We willen inburgering stimuleren maar 
presenteren aan de andere kant de rekening. Dit gaat mogelijk impact hebben op deelname door 
vrijwillige inburgeraars. 
 
Maya De Backer: Ik sluit mij daarbij aan. Ik vrees dat we in de praktijk ook wel gaan zien dat er 
bijpassing gevraagd gaat worden. En wat met bijvoorbeeld bewoners van het LOI? 
 
Véronique d’Exelle: We gaan dit in de praktijk moeten zien. De bewoners van het LOI zitten niet in dit 
project. 

5. Werkgroep “lokale tewerkstelling” 
 

Véronique d’Exelle overloopt het verslag van de werkgroep van lokale tewerkstelling.  

Er is een enquête gebeurd bij lokale ondernemers. 

Kurt Vermeiren: Is dit wel een representatieve enquête met maar 10 deelnemers? 

Inge Ledoux: Dit is een eerste opzet, met de mensen die reageren kunnen we ook verder aan de slag. 
We leggen nu vooral contacten. We kunnen later de steekproef ook vergroten. 

Véronique d’Exelle: Als meer antwoorden uitblijven, dan gaan we ook actief ondernemers 
aanmoedigen. 

Kurt Vermeiren: Als het om een “probing” gaat, is dit OK? Maar om echt beleid op deze cijfers te 
bouwen is dit te weinig. 

Het proefproject met Michielsen verliep niet helemaal optimaal. We hebben naar communicatie echt 
iemand nodig die een vertaalslag op de werkvloer kan doen. In samenwerking met Selab wordt 
daarom een intergemeentelijke jobcoach gezocht. 



5 
 

Ook met “mylocaljob” worden verder contacten gelegd en sensibilisering opgezet. 

6. Overzicht projecten 2021 
 

In de loop van deze maand ontvangt u de laatste kwartaalrapportage van 2021. Wij overlopen graag 
de afgesloten projecten, de projecten met een vervolg in reguliere werking en de projecten die 
verderlopen in 2022. 

Afgewerkte projecten 

- Sport- en speelruimteplan (wordt bezorgd met verslag – adviezen zijn ook te vinden in de 
colleges van 6.1.22 en 13.1.22) 
 

- Selectie restauratie van kunstwerk – plan van aanpak  

In de loop van 2021 is beslist om in 2022 een restauratie aan te pakken op de begraafplaats. 
Charlotte Klima licht toe dat een externe firma al een snelle scan op de begraafplaats heeft 
gemaakt. Hierin worden ook enkele voorstellen gedaan tot renovatie. De erfgoedraad zal op 
basis van dit rapport en met het beschikbare budget in het achterhoofd een advies geven over 
welk voorstel effectief gaat uitgewerkt worden in 2022. 

Dit project krijgt ook nog een vervolg in 2022 (zie verder) 

Kurt Vermeiren: in het verleden is, onder begeleiding van wijlen voorzitter Mark Fierlafijn, ook al 
een studie gemaakt. Daaruit bleken toen geen graven van bovenlokaal belang, enkel lokale 
waarde. Graag wordt dit verslag toch ook naast de nieuwe studie gelegd. Er zijn ook 
uiteenlopende meningen over die waarde. Wordt dit objectief bekeken? 

Charlotte Klima: De eerdere studie is meegenomen door dit studiebureau. Er zijn inderdaad toch 
enkele graven/grafmonumenten van architecturaal en lokaal belang. Dat onderscheid wordt in 
het rapport ook gemaakt. We hebben hier een professionele en ervaren onderzoeker en ook de 
Intergemeentelijke Onroerend Erfgoed Dienst gaat dit mee opvolgen.  

- Toelichting UiTpas 

Charlotte Klima overloopt enkele cijfers in verband met de uitrol van de UiTpas; 

Totaal aantal verkochte passen in de regio sinds 01/10/2021: 2.984  

Waarvan kansenpas: 2.098 ->70%  

Aantal verkochte passen in Schoten: 360  

Waarvan kansenpas: 230  

 63% kansenpassen  
 190 van deze personen hebben hun UiTPAS gekocht naar aanleiding van de 

grootschalige toeleidingsactie die wij gevoerd hebben (persoonlijke brief aan 
iedereen met een verhoogde tegemoetkoming-statuut)  
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Over de hele regio werden al 5.655 punten gespaard, waarvan 941 aan Schotense zuilen. 
Onze populairste locatie is de Braembib, gevolgd door LDC Cogelshof en het Cultuurcentrum.  

Het toekennen van kortingen komt trager op gang, vooral omdat er weinig aanbod was de 
laatste tijd wegens de coronamaatregelen. Ook het omruilen van punten voor voordelen loopt 
nog niet op volle toeren, maar daar gaan we in 2022 extra op inzetten.  

In Schoten hebben we reeds 10 keer korting toegekend (vooral CC Schoten) en 32 voordelen 
omgeruild (vooral ‘een warme drank in het buurtrestaurant).  

Onze partner Sportoase Elshout doet het ook goed: 421 punten gespaard, 81 keer korting 
gegeven, 4 keer punten omgeruild voor een omruilvoordeel.  

Na een jaar zullen we nog meer gedetailleerde cijfers hebben (leeftijdscategorieën, …) en 
zullen we ook meer over het spaar- en ruilgedrag van onze pashouders kunnen vertellen.  

- Klassieke muziek – samenwerkingsplatform 
 
Charlotte Klima licht toe dat het KLAP (klassiek platform) ondertussen een feit is en ook de 
eerste gezamenlijke concerten heeft gerealiseerd. Uit een bevraging/evaluatie was er vooral 
nog nood aan een herkenbare beeldvorming in de communicatie. Dat is ondertussen ook 
uitgewerkt en zal u voor het eerst kunnen zien voor de concerten in februari. 
 

- Implementeren nieuw bibliotheeksysteem 
 
De uitrol van het bibsysteem is succesvol verlopen. Ook de partiturenbib van de academie is 
mee opgenomen. We werken in 2022 onder de vleugels van Biscuit dit onderdeel nog verder 
uit.  
 

- Buurtgerichte zorg  
- Buurtanalyse  
- Preventief gezondheidsbeleid  

Enkele rapporten en nota’s van deze projecten worden met het verslag bezorgd. 

- Huis van het Kind 

Erik Maes: Gaan de eigenaar de aanpassing aan het gebouw doen zodat het veiliger wordt 
(i.c. ingang langs Cordulaplein)? 

Iefke Hendrickx: het is niet de eigenaar die dit gaat doen, wij zijn de nodige stappen aan het 
voorbereiden zodat dit kan gebeuren en dan zal via de geijkte procedure hiervoor een 
aannemer gezocht worden 

Projecten met “rest” in reguliere werking in 2022 

- Ticketing derden De Kaekelaar 
De verdere opvolging van dit project wordt meegenomen in werklastmeting cultuurdienst en 
–centrum. 

- Vrijwilligersbeleid 
Op de planning voor 2022: regels rond toegangsbeheer (sleutels, documenten, badges, …), 
aanpassing website, procedure nieuwe vrijwilliger, opstart fysiek vrijwilligersloket 

- Uitbouw bibpunten 
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De bespreking actieplan op beheerraad bib en centrumraad volgt nog en dan kan het 
uitgerold worden. 
Brandveiligheid jeugdlokalen 
De aanpassing van de nodige reglementen wordt op de GR februari voorgelegd en de 
verdere uitrol gebeurt dan door verenigingen. 

Projecten die (als project) doorlopen in 2022 

- Integratie budgetten OCMW in gemeente 
- Kunst in de openbare ruimte 
- Jongeren in de openbare ruimte 
- Inkanteling sportprom vzw 
- Schoon Volk 
- GBO: meldpunt zorg in je buurt 
- Digitalisering sociale diensten 
- Doorgangswoningen en LOI-woningen voorzien van internet 
- Interieuraanpassingen noodwoningen 
- Implementatie decreet BOA (Buitenschoolse Opvang en Activiteiten) 

7. Voorstelling projecten 2022 
 

We stellen de nieuwe projecten voor 2022 voor: 

- Evenementenapplicatie (dienst evenementen, Eva) 
- Funerair erfgoed (cultuurdienst, Liesbeth) 

Charlotte Klima kadert dit project in samenhang met de restauratie kunstwerk 2022 (zie hoger). 
In 2022 zal worden vastgelegd welke graven waardevol zijn om verder te 
behouden/onderhouden. Daarnaast werken we een procedure uit waarbij, bij het vervallen van 
een concessie, telkens bekeken wordt  

- Waterrecreatie (sportdienst, Johan) 
- Burenhulpplatform (buurtgerichte zorg, Joyce) 
- Diabetespreventie (gezondheid, Laura) 
- GBO – doelgroepbevraging mensen in armoede (sociale dienst, Melissa) 

Kurt Vermeiren: Dit is nog redelijk abstract? Wie gaat concreet bevraagd worden, met welke 
methodiek? Welke vragen? 

Inge Ledoux: Het project is gestart met een documentanalyse. Mondea gaat dan door 
jaarplannen, verslagen, … en samen bekijken we dan hoe we welke belanghebbenden best gaan 
bereiken. 

An Adriaenssens: Wij bezorgen met het verslag ook het rapport van de eerste 
doelgroepbevraging (jonge senioren).  

Maya De Backer: Hoe gaan jullie de doelgroep afbakenen, gaat het alleen over klanten OCMW? 

Inge Ledoux: Het wordt ruimer bekeken. Ook via onze partners in het GBO proberen we mensen 
te bereiken, via jongerencoaches, Appel & Ei, …. 
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- Buddywerking (sociale dienst, Tom) 

Kurt Vermeiren: Dit kan goed werken, maar toch een waarschuwing dat dit niet de plaats kan 
innemen van structureel, professioneel werk. Het mag geen vervanging zijn van reguliere 
werking. 

Inge Ledoux: Dat nemen we mee, dat is inderdaad een aandachtspunt. 

8. Varia. 
 

Erik Maes: 

• Vraag Huis van het kind: Stavaza met onderhandelingen huisbaas Marc Teugels ivm 
aanpassingen toegankelijkheid. (zie hoger) 

• Kaddish, stavaza renovatiewerken en heropening 

Iefke Hendrickx: We horen dat er ondertussen een B-attest zou afgeleverd zijn. Dat is “OK” 
maar met aandachtspunten waar dan een actieplan voor gemaakt moet worden. Daar is 
Kaddish ook al mee bezig. Volgend jaar volgt dan een nieuwe rondgang. 

• Digitaal spreekuur en werking wijkverenigingen : de wijkverenigingen maken geen deel uit 
van de afdeling Samenleven, vragen mogen naar Dominiek Dilien  

Véronique d’Exelle 

• Appel & Ei, voorstel verhoging toelage 

Véronique d’Exelle legt uit dat er een voorstel komt voor verhoging van de toelage en dat er 
met Appel & Ei ook een structureel overleg komt rond de werking. 

Kurt Vermeiren: Wij geven inderdaad een toelage, maar we vragen ook huishuur. Misschien 
zit daar het verschil met de andere gemeenten. Vergelijken is moeilijk. Ik juich overleg toe 
maar dit mag geen overleg onder voorwaarden zijn. Wij mogen geen schoonmoeder worden 
van een organisatie die goed zelfstandig werkt. 

Maya De Backer: wat is “goods to give”? 

Véronique d’Exelle: Goods to give is een organisatie die een gratis voedselaanbod heeft. 
Appel & Ei wil echter niet gratis zaken aanbieden. Appel & Ei wil als zelfstandige organisatie 
verder, maar er is al wel veel samenwerking (vb. zitdag van sociale dienst). Wij hebben bij de 
vergelijking alles mee in kaart gebracht. De huur bedraagt nu 1.600 euro per jaar. 

Erik Maes:  

• Wat is de stand van zaken van de heropstart kindergemeenteraad? 

Iefke Hendrickx: dit starten we graag terug op in veilige omstandigheden. 

Kurt Vermeiren: 

• Wanneer krijgen wij een verdere uiteenzetting rond het Schuttershof? Kan hierover een 
update gegeven worden op een financiële raadscommissie? 

Iefke Hendrickx: we zullen dit bekijken met de financieel directeur. 
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Kurt Vermeiren: 

 Wij hebben geen feedback gekregen rond de objectivering van de maatstaf wind/storm in het 
terrasreglement? 

Véronique d’Exelle: Dat klopt, onze excuses, we hebben dit wel bevraagd maar nog niet 
teruggekoppeld. Advies vanuit integrale veiligheid is om dit niet in regels te gieten. Dat kan tot 
discussies rond aansprakelijkheid leiden. 

Charlotte Klima: 

- Bezetting Kaekelaar: Met de nieuwe maatregelen mogen we in De Kaekelaar naar een 
bezetting van 70% gaan wanneer de CO2 onder 1200 dpi blijft. Er zal nog een aanpassing 
gebeuren aan de ventilatie en op 10 februari gaan we met deze nieuwe bezetting testen. Bij 
een positief resultaat bekijken we dan weer verder. We mogen naar 100% bezetting als de 
meter onder 900 dpi blijft. 

 

 

 

 


