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Verslag vergadering jeugdraad 27 maart 2018, 
werkingsjaar 2017-2018. 

 

1. Aanwezig: zie lijst in bijlage. 

2. Verontschuldigd: Olivier Van Hoornyck (Jong CD&V) 

3. Algemeen: 

Er is een algemene voorstellingsronde van alle aanwezigen.  

 

4. Agenda: 

Volgende punten worden tijdens de vergadering besproken: 

 Bevraging, analyse en terugkoppeling 

 Activiteiten jeugdraad: Debattle, interne activiteit, jongerenfuif en vorming brandbestrijding 

 Wat leeft er? Thema: Hoe overtuig je de oudste leden om leiding te worden? 

 Fiscale attesten 2018 

 Grote verbouwingsubsidies: Chiro Bloemendaal en Meisjeschiro Sint-Filippus 

 Projectsubsidies: Festifans vzw en Chiro Terdonck 

 Wijzigingen in subsidiereglementen 

 Varia 

  

5. Agendapunten: 

5.1. Bevraging, analyse en terugkoppeling:  

De werkgroep jeugdbeleid kwam op woensdag 14 maart samen om de resultaten van de bevraging te bekijken.  

Cijfers: 233 jongeren tussen 14 en 30 jaar namen deel aan deze vragenlijst. 

- 56,2 % waren vrouwen, 41,2 % mannen. (2,6 % gaf aan onzijdig te zijn). 

- De gemiddelde leeftijd om de vragenlijst in te vullen was 15 jaar. Meer dan 50% van de invullers was 

tussen de 14 en de 19 jaar.  

- 81,1 % woont graag in Schoten. 

Thema’s: veiligheid, lokale economie, onderwijs, mobiliteit, vrije tijd, sociaal contact, diversiteit, 

werkgelegenheid, milieu, ruimte, dienstverlening, inspraak en participatie. 

Tijdens de vergadering maakten we een analyse die we graag aan jullie willen voorleggen. Volgende prioriteiten 

komen duidelijk naar voor: 

- Jongeren willen zich veilig kunnen verplaatsen met de fiets overdag en ’s nachts. Hiervoor vragen ze goed 

aangelegde wegen / fietspaden en wordt het doven van de lichten na 23u als een probleem ervaren. 

- De jongvolwassenen vragen een aantrekkelijk vrijetijdsaanbod. De vrijetijdsdiensten zouden hier meer op 

kunnen inzetten. Ook zou er meer mogelijk moeten zijn voor jongeren die iets willen organiseren. Tot slot 

vragen ze voor uitbreiding en vernieuwing van het skatepark. 

- Groene ruimte is kostbaar: jongeren zien meer en meer groene zones verdwijnen, ze vragen meer groen in 

de straat, goed onderhoud en het gezamenlijk gebruik van de bestaande ruimten. 

- Aandacht voor de Paalstraat: herstelling wegdek, duidelijkere signalisatie met bijhorende controles en actie 

tegen de leegstand. 

We willen dit dan ook terugkoppelen naar de politieke (jongeren)partijen zodat men er rekening mee kan houden 

tijdens de opmaak van de verkiezingsprogramma’s. Om dit nog meer te officialiseren vragen we aan elke 

verantwoordelijke om het document mee te ondertekenen. Zodoende kunnen we er extra aandacht op vestigen en 

wordt het een neutraal document vanuit alle Schotense jeugd. 

 

We ondertekenen het manifest en nemen een foto. Via deze link vindt u meer details van de bevraging. 

 

De volgende werkgroep jeugdbeleid wordt na de paasvakantie samengeroepen om Debattle voor te bereiden en de 

statuten + huishoudelijk reglement van de jeugdraad een update te geven. 

https://www.schoten.be/sites/default/files/public/documenten/jeugdraad/aanwezigheidslijst%20jeugdraad%2027%20maart%202018.pdf
https://www.schoten.be/sites/default/files/public/documenten/jeugdraad/foto%20ondertekening%20manifest.jpg
https://www.schoten.be/sites/default/files/public/documenten/jeugdraad/manifestverklaring-ondertekend.pdf
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5.2. Activiteiten jeugdraad:  

5.2.1. Debattle: 

Nu het eerste deel van Debattle (bevraging en terugkoppeling) achter de rug is, kunnen we ons focussen op het 

Debattle-weekend van 28 tot 30 september.  

Het bestuur van de jeugdraad stelt voor om het debat op vrijdag 28 september te organiseren.  

Zaterdag 29/9 is het Bal van de Burgemeester ism S&G 62e en Chiro Don Bosco. 

Zondag 30/9 is het Vlottentocht. 

Na overleg wordt geopteerd om Debattle op vrijdag 28 september om 20u te laten doorgaan in JH Kaddish. 

 

5.2.2. Interne activiteit:  

Zaterdag 5 mei 2018 verwachten we iedereen om 17u in De Orangerie op het domein Horst. 

Timing: 17u: start vergadering 

- 18u: terrein verkennen & aperitief 

- 18u30: BBQ 

- 20u00: start lasershoot 

- 22u - 23u: naar Chiro Sint-Jozef 

De vraag wie komt vergaderen en wat jullie wensen te eten wordt later gemaild aangezien er enkele afwezigen zijn. 

 

5.2.3. Jongerenfuif:  

Op vrijdag 20 april gaat de volgende jongerenfuif door in De Kaekelaar van 18u tot 23u. 

- Enkel kaarten via voorverkoop aan € 2. 

- Voor jongeren van 12 tot 15 jaar. 

- Alcohol- en rookvrij. 

- Met hulp vanuit de jeugdraad. Enkele personen geven zich op. 

Tot op heden werden er 490 kaarten verkocht (max 650). 

We zoeken nog vrijwilligers!! 

 

5.2.4. Lokalentocht:  

Alle deelnemers vonden het een leuke, gezellige avond. Enkel jammer dat de jongenschiro het liet afweten.  

Deze formule is zeker voor herhaling vatbaar! 

We danken de organisatoren voor het initiatief. 

 

5.2.5. Vorming brandbestrijding:  

In 2017 besliste de jeugdraad om de vorming brandbestrijding een jaar over te slaan. De jeugddienst kon daardoor 

deze vorming vorig jaar aanbieden aan de Schotense crèches. 

Dit jaar willen we het opnieuw aanbieden. De jeugdraad vindt de gekende formule goed. De jeugddienst doet 

navraag bij MD Group naar de beschikbare momenten. 

 

5.3. Wat leeft er? Thema: Hoe overtuig je de oudste leden om leiding te worden?  

De meeste verenigingen voorzien enkele momenten tijdens het jaar voor de oudste leden om eens te proeven van het 

leiding zijn. Voornamelijk op kamp komt dit aan bod tijdens opbouw/afbraak, aspidagen, gesprek over 

engagement,… Tijdens het jaar worden ze een tweetal keer gevraagd om in te vallen. 

Er is een vereniging met een infomoment voor de ouders, Horst dringt aan om de cursus te volgen, Enaxi laat ze de 

choreografie maken, Ell Circo d’ell Fuego laat ze assisteren & stelselmatig groeien naar de pedagogische opleiding. 
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5.4. Fiscale attesten 2018:  

De originele fiscale attesten van kalenderjaar 2018 worden verdeeld. Deze mogen gekopieerd en ingevuld worden, 

voor alle deelnemers aan vakantiekampen, weekends, … die de leeftijd van 12 jaar niet bereikt hebben. Het kind 

mag in de loop van een kampperiode wel 12 jaar worden, maar enkel de deelnamedagen voor de 12e verjaardag 

tellen mee voor fiscale aftrekbaarheid.  

Tracht de fiscale attesten af te leveren aan alle ouders van de leden. De attesten van kalenderjaar 2017 moesten 

voor 1 maart 2018 afgeleverd worden aan de ouders.  

De fiscale attesten die nu worden rondgedeeld moeten voor 1 maart 2019 afgeleverd worden. De fiscale attesten 

zijn rondgedeeld tijdens de jeugdraad en worden ook gemaild. 

 

5.5. Grote verbouwingsubsidies:  

5.5.1. Chiro Bloemendaal: 

Chiro Bloemendaal rondde de werkzaamheden af met de vernieuwing van het sanitair. In totaal brachten ze voor  

€ 125.183,80 facturen binnen, goed voor de maximale toelage in 2014 van € 50.000. 

Aangezien deze Chiro al drie voorschotten kreeg ten bedrage van € 37.500 moeten we nu het saldo van € 12.500 

betalen. De jeugddienst keek dit administratief na. Volgende week gaan we ter plaatse om vast te stellen of de 

werken effectief uitgevoerd werden en daarna kunnen we het afgeronde dossier voorleggen aan de gemeenteraad. 

De jeugdraad geeft positief advies. 

 

5.5.2. Meisjeschiro Sint-Filippus: 

Ook de Meisjeschiro is klaar met de verbouwingen, opgesplitst in drie onderdelen: nieuwe vloer, verwarming en 

ramen & deuren. In totaal goed voor € 45.115,15 aan uitgaven met bijhorende toelage van € 25.551,82. De raming 

lag € 1.328.84 hoger (€ 46.443,99) maar de ramen & deuren waren uiteindelijk goedkoper.  

De toelage op basis van de raming lag dan ook hoger: € 26.149,80 (€ 597,98 verschil).  

Na de jeugdraad nemen we een kijkje in het lokaal om deze vaststellingen te doen. 

De jeugdraad geeft positief advies. 

 

5.6. Projectsubsidies:  

5.6.1. Festifans vzw:  

Informatie werd nogmaals opgevraagd maar geen reactie. 

 

5.6.2. Chiro Terdonck:  

Chiro Terdonck organiseert het Biercafé tijdens de Terdonckse feesten op 20 april 2018 met enkele lokale 

muziekgroepen. De uitgaven voor de 4 bands met PA wordt geraamd op € 700.  

De jeugdraad geeft goedkeuring aan dit initiatief voor € 500 subsidie. 

 

5.7. Wijzigingen in subsidiereglementen:  

Tijdens de werkgroep jeugdbeleid werden de verschillende subsidiereglementen nagekeken en de vragen voor 

nieuwe reglementen onderzocht. 

We overlopen de wijzigingen in de bestaande systemen. 

- Jeugdverenigingen: De basissubsidie behouden we zo goed als mogelijk. 

- Jeugdhuizen: We nemen enkele extra bepalingen op om de afspraken en verwachtingen ten aanzien van 

een jeugdhuis duidelijk te stellen: 

o We verwachten dat een jeugdhuis een visie heeft op basis van het ‘jeugdhuiswerk van de toekomst’ van 

koepelvereniging Formaat. De jeugdraad wordt hiervan op de hoogte gebracht en mag een advies geven. 
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o Duidelijkere afspraken over de publicaties die ook naar de buren, het gemeentebestuur en de 

jeugdverenigingen worden gestuurd. 

o Een adequaat systeem om de verantwoordelijke van muziekactiviteiten te kunnen bereiken. 

o Periodiek overleg tussen jeugdhuis en gemeentediensten ifv calamiteiten. Hierbij blijft de ondersteuning 

van het gemeentebestuur behouden. Lees: één bewakingsagent via het gemeentebestuur. 

o Het jeugdhuis voorziet twee keer een burenoverleg per jaar ism jeugddienst, politie en integrale veiligheid. 

o De personeelsopvolging van de beroepskracht wordt duidelijk gestipuleerd. 

 Duidelijke afspraken tussen jeugdhuis en gemeentebestuur. 

 Dagdagelijkse opvolging gebeurt door de personeelsverantwoordelijke van het jeugdhuis. 

 Het gemeentebestuur biedt een klankbord aan de beroepskracht op basis van een overleg per acht 

weken. Hierbij kunnen allerhande zaken besproken worden zoals communicatie, initiatieven, 

samenwerkingen, problemen,… 

 De jeugdconsulent wordt betrokken bij de aanwerving, opmaak functiebeschrijving, 

taakafbakening en evaluaties. De personeelsverantwoordelijke blijft hiervoor bevoegd maar krijgt 

zo een neutrale, objectieve en professionele ondersteuning. 

- Vorming jeugdwerk: 

o We wisselen artikel 4 en 5 om zodoende de prioriteiten te veranderen: 

 In eerste fase: moeten de jongeren in Schoten wonen. 

 In volgende fase indien je in het Schotense jeugdwerk actief bent maar niets in eigen gemeente 

krijgt. 

 Zo hanteren we eenzelfde systeem als onze buurgemeenten en is er meer duidelijkheid naar de 

gebruikers. 

o Indexatie toepassen: max. bedrag wordt gewijzigd naar 80 euro per persoon per jaar. 

- Grote verbouwingen: Geïndexeerd en aangepast in 2016. We behouden dit. 

- Onderhoudswerken: Geïndexeerd en aangepast in 2016. We behouden dit. 

o Afvalcontainers worden expliciet opgenomen als niet toegelaten, enkel voor de duidelijkheid. 

o Speelpleinen nemen we op als toegelaten vereniging. 

- Projectsubsidie: Behouden.  

- Repetitieruimte: Behouden. 

- Gehandicaptenwerking: Behouden en extra geld voorzien indien speelplein Horst met een aparte werking 

start. 

Omdat we op dit moment geen zicht hebben op mogelijke bijkomende financiële middelen, opteren we om de 

bestaande basissubsidies zo hoog mogelijk te houden. Bijkomende toelagen zouden enkel meer administratie en 

minder vrijheid betekenen. Indien het nieuwe gemeentebestuur ervoor kiest om bijkomende subsidies te willen 

geven, dan lijkt het ons wel aangewezen om in te zetten op vb. bustransport. 

We nemen deze aanpassingen mee naar volgend jaar met uitzondering van de subsidie voor jeugdhuizen. 

Aangezien hier toch meerdere aanpassingen zijn willen we dit al voorleggen aan de gemeenteraad van april met de 

vraag tot wijziging. 

 

6. Varia:  

 Volgende vergaderdata: zaterdag 5/05 en 19/06. 

 We delen de formulieren voor deelname aan Park Happening rond. De verenigingen die zich hier willen tonen 

met bijhorende activiteit kunnen dit steeds aan Laura Peelman doorgeven: laura.peelman@schoten.be. 

 Triple Lokaal op donderdag 3 mei in Mechelen. Een vormingsdag voor jongeren, jeugdambtenaren en 

schepenen van jeugd. 

 De documenten voor de Oudejaarsnachtbussen 2018/2019 kwamen binnen. Aangezien het systeem wijzigde 

zijn we geen verdeelpunt meer en krijgen dan ook geen korting. Deelname aan het traject Hoogstraten – 

Antwepren (lijn 620) kost € 1.147,50. Een extra bus Schoten – Antwerpen om elk half uur een rit te voorzien 

mailto:laura.peelman@schoten.be
http://www.triplelokaal.be/
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kost bijkomend € 1.530,00. Totaal € 2.677,50 met een beschikbaar budget van € 2.000. Na overleg stelt de 

jeugdraad voor om alsnog te kiezen voor twee bussen maar wel een garantie te vragen aan De Lijn dat deze 

bussen effectief zullen rijden. 

 De Scouts Heide en gemeente Kalmthout organiseren op 10 mei J-Cup, een voetbaltornooi voor 

jeugdverenigingen. Inschrijven kan tot 10 april. Meer info op www.j-cup.be.  

 Enkele leden van de jeugdraad stellen vast dat de jeugdinfoborden terug veel overplakt worden. We spreken af 

dat dit consequent gemeld wordt aan het evenementenloket (en de jeugddienst) zodat er GAS-vaststellingen 

kunnen worden gemaakt. 

 

7. Activiteiten: 

De activiteiten worden door de verenigingen zelf voorgesteld.  

Volgende vergadering: zaterdag 5 mei om 17u in De Orangerie van domein Horst (naast de parking) met 

aansluitend BBQ en lasershooten. 

 

Voor verslag, 

Ivan Dierckx 

http://www.j-cup.be/

