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Raadscommissie Samenleven 

Donderdag 1 oktober 2020, 20u, wijklokaal Schijnparklaan 

Aanwezig: zie aanwezigheidslijst, Paul De Swaef (partim, vooruitgeschoven punt 4 van de agenda) 

Publieke aanwezigheid: geen 

Volgend overleg: volgende data worden voorgelegd aan het college: dinsdag 2 februari 2021 en 
dinsdag 5 oktober 2021 

Bijlagen: powerpoint, overzicht sport-noodfonds 

 

Agendapunt 4 wordt naar voor geschoven, schepen Paul De Swaef is aanwezig voor de voorstelling 
van de maatregelen in het kader van het corona-noodfonds voor sport 

 

1. Goedkeuring verslag vorige overleg (6 februari 2020) 
 

Het verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd. 

 

2. Opvolging projecten samenleven en sociale dienst 
 

Vakschepenen Iefke Hendrickx en Charlotte Klima en medewerkers Inge Ledoux en An Adriaenssens 
overlopen de stand van zaken van de uitvoering van de projecten zoals voorgesteld op de 
raadscommissie d.d. 6 februari 2020. (zie bijlage powerpoint)  

Actie Project – voorstelling 
op overleg 

Schepen MAT projectleider 

ZLS 1.1.4 Meldpunt Zorg in je 
buurt - Inge 

Veronique d’Exelle Inge Ledoux Melissa Van der Spurt 

SBS 1.1.1 Mens & Maatschappij - 
Iefke 

Iefke Hendrickx An Adriaenssens An Adriaenssens 

SBS 1.1.1 Ondersteuning 
adviesraden - An 

Wouter Rombouts An Adriaenssens Eva Van der Cruysse 

LMD 1.4.2 Recreatie in openlucht 
(jeugd + sport) - Iefke 

Iefke Hendrickx An Adriaenssens Johan Vijgen 

BOS 1.1.1 Reglement 
projectsubsidie - An 

Paul Valkeniers An Adriaenssens Eva Van der Cruysse 
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BOS 1.1.2 Evenementenbeleid - 
Charlotte 

Charlotte Klima An Adriaenssens Eva Van der Cruysse 

BOS 1.1.3 Vrijwilligersbeleid - An Charlotte Klima An Adriaenssens Eva Van der Cruysse 

BOS 1.2.1 Proces- en 
personeelsanalyse bib - 
Charlotte 

Charlotte Klima An Adriaenssens Liesbeth Van Camp 

BOS 1.1.4 Verenigingendatabank 
- Charlotte 

Charlotte Klima An Adriaenssens Eva Van der Cruysse 

BOS 1.2.1 Ticketing derden 
Kaekelaar - An 

Charlotte Klima An Adriaenssens Veerle Anthonis 

BOS 1.2.4 Erfgoedcel 
Voorkempen - 
Charlotte 

Charlotte Klima An Adriaenssens Vincent Jespers 

BOS 1.3.4 Neetjongeren - Iefke Iefke Hendricks An Adriaenssens Laura Peelman 

BOS 1.4.2 Kunstgrasveld 
Koningshof - An 

Paul De Swaef An Adriaenssens Johan Vijgen 

BOS 2.1.1 Toerisme - Charlotte Charlotte Klima An Adriaenssens Eva Van der Cruysse 

ZLS 1.1.3 Uitpas - An Charlotte Klima An Adriaenssens Eva Van der Cruysse 

ZLS 2.2.1 Buurtgericht zorg 2020 
- An 

Iefke Hendrickx An Adriaenssens Lieve Verheyden / 
Laura Kerkhofs 

ZLS 3.1.1 Gezondheidspromotie - 
Iefke 

Iefke Hendrickx An Adriaenssens Laura Kerkhofs 

ZLS 3.2.2 Synergie kinderopvang 
- Iefke 

Iefke Hendrickx An Adriaenssens Annick Degrève 

ZLS 3.2.4 Decreet kwaliteitsvolle 
kinderopvang - Iefke 

Iefke Hendrickx An Adriaenssens Ivan Dierckx 

LMD 1.4.4 Inrichten dierenpark - 
An 

Paul De Swaef Tom Daelemans Christophe Buyck 
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Volgende vragen of opmerkingen worden genoteerd. 

- Sport- en speelruimteplan: het project in de Schijnparklaan houdt ook in dat er tussen de 
speeltuin en het wijklokaal (antenne) meer openheid gaat gecreëerd worden, parkeren 
anders georganiseerd gaat worden ten behoeve van een veiligere omgeving voor spelende 
kinderen.  

Vraag van Erik Maes: wat gaat er gebeuren met de hangplek voor jongeren in het 
Gelmelenpark? Hierover zijn ideeën rond herstel/opknappen die technisch medewerker  van 
de dienst Jeugd & Gezin aan het bekijken is. 

- Onderzoek evenementenbeleid: de verzamelde data over evenementen gaan ons helpen om 
vb. de spreiding van activiteiten goed in het vizier te hebben. Nieuwe aanvragen kunnen daar 
dan mogelijk mee op gescreend worden. 
 

- Neetjongeren: Momenteel loopt de toeleiding via partners om deze jongeren te zoeken. In 
november gebeurt dan een effectieve coaching van twee weken waarna de jongeren een 
certificaat ontvangen. 
 

- Toerisme: voor bepaalde projecten gaan we ook samenwerkingen aan met andere diensten 
zoals bij de Belpopwandeling met het Cultuurcentrum. Dat is een project dat gestart werd in 
juli met een lezing/concert, overging in een wandeling en afgesloten wordt met een boek en 
voorstelling in De Kaekelaar, allemaal rond de linken in Schoten naar popmuziek, 
popmuzikanten, … . 
 

- Buurtgerichte zorg 

Vraag van Kurt Vermeiren: zijn er uit de hulpvragen bepaalde signalen naar boven gekomen? 
Ja, zeker naar de penibele situatie van mantelzorgers in die periode. Die stonden er vaak 
alleen voor omdat veel vormen van dagopvang wegvielen vb. bij dementerende partners. 
Momenteel krijgen we signalen te krijgen dat voor veel mensen de druk op de mentale 
weerbaarheid  al zo lang zo groot is dat zij nu problemen krijgen. 

- Synergie: De synergie zorgt ook voor het wegwerken van kleine “ongemakken”, vb. op de 
dag van de kinderopvang (12 oktober) zullen alle opvanginitiatieven eenzelfde attentie 
krijgen dit jaar (een pot met beestensnoepgoed in het kader van het thema “beestig goed 
bezig”). 

Vraag van Patrick Molle: zijn er momenteel voldoende onthaalouders? Er is in principe geen 
sprake van lange wachtlijsten. Mogelijk kan men niet dadelijk voltijds opvang voorzien en 
daarnaast is er wel sprake van een grotere vraag naar inkomensgerelateerde plaatsen. 

Vraag van Erik Maes: hoe verloopt de opvang in de Paalstraat (woning Ideale Woning die het 
OCMW huurt en doorverhuurt voor een groepsopvang)? Dat loopt goed. 

- Kwaliteitsvolle kinderopvang: dit is niet zo’n eenvoudige oefening, vb. omdat er grote vraag 
naar was werd een proefproject opgestart voor opvang op woensdagnamiddag, bij de uitrol 
blijkt dan een kleine effectieve participatie. 

- Dierenpark: zodra de “technische” kant is afgewerkt, gaat de dienst Jeugd & Gezin zorgen 
voor de inhoudelijke invulling met spelelementen, educatie, een samenwerking rond een 
sprookjesvertelling. Er zit ook een erfgoedluik aan. 
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3. Beleidsplan sociale dienst (zie bijlage in powerpoint) 
 

Inge Ledoux stelt het beleidsplan van de sociale dienst voor.  

Vraag van Kurt Vermeiren: ik zie veel mooie zaken maar het blijft veel bij “we onderzoeken”, zijn er 
deadlines, ijkpunten, …. vastgelegd? Dit is inderdaad nog maar het begin en is nog high level. Een 
aantal acties moeten nog hun besluitvorming kennen op het VaBu. Maar vanaf 2021 worden de 
acties ook concreet opgenomen in het operationeel plan. 

 

4. Maatregelen corona-noodfondsen voor samenleven en sociale dienst (zie bijlage in powerpoint) 
 

Iefke Hendrickx licht de algemene voorwaarden voor het noodfonds sport-jeugd-cultuur toe. De 
voorstellen die besproken werden, werden al voorgelegd aan de cultuurraad, sportraad en jeugdraad 
met positief resultaat. De LOKO (Lokaal Overleg Kinderopvang) volgt nog.  

De middelen werden evenredig verdeeld over de afdeling Jeugd & Gezin, Sport en Cultuur. Een klein 
deel van de middelen wordt opgevolgd door Zorg & Welzijn. 

Verschillende van deze maatregelen zullen op de gemeenteraad worden voorgelegd omdat ze 
uitzonderingen zijn op goedgekeurde subsidiereglementen of nominatieve subsidies. 

Vakschepenen Paul De Swaef, Iefke Hendrickx en Charlotte Klima overlopen de maatregelen die via 
de diverse noodfondsen worden voorzien. Inge Ledoux overloopt de maatregelen voor de corona-
noodfondsen in het kader van sociaal beleid. 

Volgende vragen of opmerkingen worden genoteerd. 

- Academie: de middelen worden ingezet voor de ander lesorganisatie ten gevolge van corona 
(vb. noodzaak om klassen op te splitsen) 
 

- Onderwijsgerelateerde ondersteuning: naast leerlingen, leerkrachten en directies, werden 
nog medewerkers getroffen door de sluiting van scholen (vb. klaarovers). Zij zullen ter 
ondersteuning een waardenbon van 50 euro ontvangen. Kios neemt hiervoor het initiatief. 
 

- Mentaal welbevinden: voor deze projecten wordt ook de extra coach ingezet. 
Voorbeeldprojecten zijn: project rond zelfverminking, doedagen i.s.m. CAW, ….  

Vraag van Erik Maes: werken de coaches samen met Laura Peelman 
(jeugdwelzijnsmedewerker)? Ja, het volledige team van coaches werkt nauw samen met de 
dienst Jeugd & Gezin en met Laura. 

- Graffiti: dit project zal mee aansluiten bij de beplakking van de nutskasten 
 

- Troostbanken: vergelijkbaar met het project van Ferm dat aandacht kreeg in de media, op 5 
plekken in de gemeente worden mooie banken gezet, het project wordt gecombineerd met 
gedichten en met bloemen die in maart zullen bloeien 
 

- Geschenkbon mantelzorg 

Vraag van Patrick Molle: zijn dit de dezelfde bons als deze van lokale economie? Dat klopt, de 
bons worden ook nog voor andere projecten ingezet (zie verder bij noodfonds sociale dienst) 
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Vraag van Patrick Molle: is er zicht op de effectieve verzilvering van de bons? Dit wordt 
opgevraagd bij de dienst lokale economie. Blijkbaar waren de horeca en de Hubo wel de 
meest populaire bestedingsplekken. 

- Sport: De verdeling gebeurde met als basis enkele paramaters (25% extra, basis van 250 euro 
erbij, een bedrag/lid, bedrag/jeugd, …). Op deze initiële berekening werden vervolgens een 
correctie op basis van inschatte omvang van de impact. Bij vb. kleine vriendenclubs werd een 
plafond toegepast van 300 euro , clubs met grotere impact kregen een bijpassing naar boven 
(max. 10.000 euro). De lijst werd door een 20-tal betrokkenen (dienst, sportraad, ….) 
bekeken om tot een zo goed mogelijk resultaat gekomen te zijn.  
 

- Cultuurverenigingen met extra werking: voor de cultuursubsidies moesten dit jaar geen 
bewijsstukken ingebracht worden, de berekening gebeurt op basis van werking 2019. Voor 
verenigingen die denken hierdoor juist benadeeld te worden door een grotere werking in 
2019, konden alsnog hiervoor een aanvraag binnenbrengen. Zo zijn er effectief enkele 
ingediend. 
 

-  Nutskasten 

Vraag van Erik Maes: komt er in de doorgang ’t Ven-Paalstraat een nieuw project? Ja, daar 
komen planten tegen de muur. 

 
- Vraag van  Kurt Vermeiren: krijgen wij nog een meer gedetailleerd overzicht van de verdeling 

van de middelen? Ja, in de voorstelling van de budgetten zullen de lijnen die covid-
gerelateerd zijn een kleur krijgen. De detail-lijst van de sportverenigingen wordt toegevoegd 
aan het verslag. Verschillende maatregelen zullen ook aan de gemeenteraad voorgelegd 
worden. 

 

- Kwijtschelding verhuur (jaarcontracten): dit betreft enkel de verhuur via jaarcontracten, 
daarnaast werden ook de verhuringen in sport- en cultuurlocaties kosteloos geannuleerd. 

Vraag van Erik Maes: wat met de terrassen van met het koude weer? Hierover zal in de 
gemeenteraad van oktober een voorstel rond de terrasverordening voorgelegd worden. 
Ondertussen mogen terrassen blijven staan tenzij ze in het kader van heropening Paalstraat 
een hinder vormen. 

 

Inge Ledoux stelt de maatregelen voor van de diverse corona-fondsen voor scoiaal beleid. 

- Consumptiebonnen 

Vraag van Kurt Vermeiren: blijft de lijst met handelaars hetzelfde? Neen, deze werd 
uitgebreid met de sociale handelaars (Kringwinkel, Sarah Geeft, ….). 

Opmerking van Kurt Vermeiren: aanvankelijk was dit een economisch project, maar dit is toch 
een andere insteek nl. van een sociaal project. Waarom wordt de lijst met handelaars dan 
niet opengetrokken? De bon vb. kunnen omwisselen in een bakker kan voor dit doelpubliek 
toch veel nuttiger zijn? Dat klopt, we zullen dit bekijken met de dienst lokale economie. De 
handelaars gaan zelf wel geen onderscheid zien tussen bons van het eerste project en de 
nieuwe bons.  
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Opmerking van Kurt Vermeiren: Mogelijk gaan zo de bons die in de eerste fase niet zijn 
opgebruikt ook beter verzilverd worden? Dat klopt, we zullen dit bekijken samen met de 
dienst lokale economie.  

Vraag van Erik Maes: zijn er veel bons weggeschonken? Daar hebben we geen zicht op. Dat 
kunnen we niet meten. 

Vraag van Kurt Vermeiren: is er al veel beroep gedaan op de mogelijkheden voor 
bijpassingen? Neen, dit komt moeilijk op gang. We zijn volop bezig om daar met de sociale 
partners de toeleiding te verzekeren. Recent is er ook toegang verleend tot de gegevens van 
vb. wie in tijdelijke werkloosheid zit in Schoten waardoor gerichter gecommuniceerd kan 
worden. 

Opmerking van Sandra Lauryssen: ook voor veel freelancers zou een bij-passing nodig zijn.  

Vraag van Kurt Vermeiren: is de tussenkomst geplafonneerd? Neen, er wordt gekeken naar 
de nood van elk gezin. 

Vraag van Erik Maes: is er via het scholenoverleg een oproep geweest? Er is rechtstreeks 
contact geweest met de scholen maar we botsen daar momenteel op een groot tijdsgebrek 
bij de scholen zelf. Zij hebben al hun tijd nodig om de gewone klaspraktijk georganiseerd te 
krijgen in tijden van corona. We hebben wel ook contact met de sociale dienst van de politie 
die hierin ook een signaalfunctie hebben. 

Vraag van Kurt Vermeiren: Er wordt vermeld dat het loon van de maatschappelijk 
medewerker in het kader van corona ook deels door steunmiddelen gebeurt. Over welk 
bedrag spreken we dan? We krijgen een verhoogde tussenkomst van 10% subsidies 
personeel. Dit is goed voor een bedrag van 10 806€. Dit volstaat niet om het loon van de 
projectmedewerker te betalen. Daarom passen we met 9000€ bij uit de Vlaamse subsidie 
voor armoedebestrijding. Deze gelden mogen daarvoor  benut worden. De functie van Tom 
kadert volledig in armoedebestrijding. 

  

5. Varia 
 

  -bestuursfuncties in verenigingen door raadsleden  (Erik Maes) 

Is de niet-combineerbaarheid van een mandaat en een functie in een wijkvereniging niet 
achterhaald nu wijkverenigingen zich toch meer toeleggen op activiteiten organiseren in de 
wijk en minder activistische doeleinden hebben? Dit kan besproken worden op een 
voorzittersoverleg en/of in de VIRI. We geven de vraag door aan de betrokken dienst en 
schepen. 

 

  -stavaza reno flatjes Van Craenstraat (Erik Maes) 

 

De verbouwingen starten dit jaar voor een budget van 100.000 euro met enkele algemene 
zaken (dakisolatie vb). Vanaf 2021 worden de individuele flatjes aangepakt met een 
doorlooptijd van 10 weken en per drie flatjes. Daarvoor werden ondertussen 3 flatjes 
vrijgehouden. Die zullen in de loop van het project dienen om de bewoners te huisvesten 
wiens flat opgeknapt wordt. Elke bewoner gaat wel opnieuw naar zijn eigen flatje. In de 



7 
 

opknapbeurt zit o.a.: elektriciteit, douches, vloer, keuken en schilderen. Er is advies gegeven 
door de raad voor toegankelijkheid. Heel dit project zal nauw opgevolgd worden naar de 
bewoners toe via o.a. de bewonersraad.  

 

 

 

 

  


