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Raadscommissie Samenleven 

Dinsdag 2 februari 2021, 20u, via MS TEAMS 

Publieke aanwezigheid: geen 

Volgend overleg:  dinsdag 5 oktober 2021 

Bijlagen: powerpoint 

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 

1.Goedkeuring verslag vorige overleg (1 oktober 2020) 
 

Het verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd. 

2. Verhuis Huis van het Kind 
 

Vraag van Erik Maes: Dit contract is opzegbaar na 9 jaar, wat als die termijn verstreken is? 

 

Het gaat om een 3-6-9-contract waar we tussentijds kunnen uitstappen. Momenteel willen we focus 

leggen op dit project van verhuis. 
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3. Afronding projecten samenleven en sociale dienst 
 

Vakschepenen Iefke Hendrickx,  Charlotte Klima, Veronique D’Exelle  en medewerkers Inge Ledoux 

en An Adriaenssens overlopen  de projecten 2020 zoals voorgesteld op de raadscommissie d.d. 10 

oktober 2020. (zie bijlage powerpoint)  

 

Actie Project Schepen MAT projectleider 

SBS 1.1.1 Mens & Maatschappij Iefke Hendrickx An 

Adriaenssens 

An 

Adriaenssens 

SBS 1.1.1 Ondersteuning 

adviesraden 

Wouter 

Rombouts 

An 

Adriaenssens 

Eva Van der 

Cruysse 

LMD 1.4.2 Recreatie in openlucht 

(jeugd + sport) 

Iefke Hendrickx An 

Adriaenssens 

Johan Vijgen 

BOS 1.1.1 Reglement 

projectsubsidie 

Paul Valkeniers An 

Adriaenssens 

Eva Van der 

Cruysse 

BOS 1.1.2 Evenementenbeleid Charlotte Klima An 

Adriaenssens 

Eva Van der 

Cruysse 

BOS 1.1.3 Vrijwilligersbeleid Charlotte Klima An 

Adriaenssens 

Eva Van der 

Cruysse 

BOS 1.2.1 Proces- en 

personeelsanalyse bib 

Charlotte Klima An 

Adriaenssens 

Liesbeth Van 

Camp 

BOS 1.1.4 Verenigingendatabank Charlotte Klima An 

Adriaenssens 

Eva Van der 

Cruysse 

BOS 1.2.1 Ticketing derden 

Kaekelaar 

Charlotte Klima An 

Adriaenssens 

Veerle Anthonis 

BOS 1.2.4 Erfgoedcel 

Voorkempen 

Charlotte Klima An 

Adriaenssens 

Vincent Jespers 

BOS 1.3.4 Neetjongeren Iefke Hendricks An 

Adriaenssens 

Laura Peelman 
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BOS 1.4.2 Kunstgrasveld 

Koningshof 

Paul De Swaef An 

Adriaenssens 

Johan Vijgen 

BOS 2.1.1 Toerisme Charlotte Klima An 

Adriaenssens 

Eva Van der 

Cruysse 

ZLS 1.1.3 Uitpas Charlotte Klima An 

Adriaenssens 

Eva Van der 

Cruysse 

ZLS 1.1.4 Meldpunt Zorg in je 

buurt 

Véronique 

d’Exelle 

Inge Ledoux Melissa Van der 

Spurt 

ZLS 2.2.1 Buurtgericht zorg 

2020 

Iefke Hendrickx An 

Adriaenssens 

Lieve 

Verheyden & 

Laura Kerkhofs 

ZLS 3.1.1 Gezondheidspromotie Iefke Hendrickx An 

Adriaenssens 

Laura Kerkhofs 

ZLS 3.2.2 Synergie 

kinderopvang 

Iefke Hendrickx An 

Adriaenssens 

Annick Degrève 

ZLS 3.2.4 Decreet 

kwaliteitsvolle 

kinderopvang 

Iefke Hendrickx An 

Adriaenssens 

Annick Degrève 

LMD 1.4.4 Inrichten dierenpark Paul De Swaef Tom Daelemans Christophe 

Buyck 

 

 

Volgende vragen of opmerkingen worden genoteerd. 

- Speelruimte 2021 

In 2021 wordt o.a. de speeltuin Amerlo vernieuwd. 

- Evenementenbeleid:  

Op basis van het verzamelde materiaal en onderzoek kunnen we vaststellen dat een lokaal 

evenementenbeleid in Schoten (nog) niet aan de orde is. Aanvragen voor nieuwe grote 

evenementen zullen in de toekomst dus ook ad hoc voorgelegd worden en op basis van een 

checklist zal bekeken worden of het opportuun is dit nieuwe grote evenement toe te laten. Op 

die checklist kan vb. opgenomen worden: aantal bestaande grote evenementen op dezelfde 

locatie, aantal bestaande grote evenementen in dezelfde periode, impact op diensten, ….  

Vraag van Maya de Backer: Kan je hiervan een voorbeeld geven? Als er een aanvraag komt voor 

een groot evenement op De Zeurt in april, dan zal die aanvraag op het college worden 



4 
 

voorgelegd samen met een lijst van bestaande activiteiten op De Zeurt en van bestaande grote 

activiteiten in april. 

 

- Analyse bib:  

Ook tijdens de covid-crisis is de dienstverlening van de bib blijven draaien, al dan niet aan huis. 

De dienstverlening wordt echt als essentieel ervaren. 

 

- Neetjongeren:  

Het project is afgerond. We zijn met 13 jongeren gestart en 11 jongeren behaalden hun 

certificaat. Enkel een evaluatie staat nog op de planning eind januari met YouthStart. De dienst 

heeft een schema voor opvolging van de jongeren. In februari worden ze vb. opgebeld. De 

evaluatie zal voorgelegd worden aan het college. 

Vraag van Maya de Backer: Wordt er gevolg gegeven aan dit project? Wordt een subsidie 

voorzien? Is er toeleiding gebeurd via scholen? Het is inderdaad de bedoeling om navolging 

te geven aan dit project; de toeleiding via verschillende wegen ( CAW, CLB, OCMW, VDAN en 

onderlinge toeleiding tussen jongeren zelf) was een groot succes. 

Vraag van Kurt Vermeiren: Waar is een meer uitgebreid verslag? Zonder evaluatieverslag is geen 

sprake van afronding.  Het verslag moet nog opgemaakt worden en voorgelegd aan het 

college. De opleiding zelf werd ondertussen wel succesvol afgerond. We zullen het verslag 

agenderen op de volgende raadscommissie. 

 

- Buurtgerichte zorg 

 

In het laatste kwartaal hebben we een 650-tal stoepbezoeken afgelegd bij 75-plussers (attentie 

afgeven, kort gesprek op de stoep, brief met voorstelling van team). Daarnaast werd ook een 

belronde afgerond (met 75-plussers) en rapport opgesteld. Tenslotte werden diverse acties rond 

vereenzaming, verveling en bekendmaking rond ondersteuning uitgewerkt. 

Vraag van Maya de Backer:: zijn er uit nieuwe  signalen naar boven gekomen uit de belrondes 

naar de 75 plussers? Over welke specifieke gevallen gaat het dan? Wat vooral opviel was dat d 

gesprekken in de tweede ronde veel langer duurden. Door de eerste belronde was al vertrouwen 

ontstaan en de nood aan gesprek bleek ook groter. Mensen hebben het mentaal nu moelijker. 

Vooral eenzaamheid is een rode draad.  Het waren dan ook moeilijkere  gesprekken. Waar 

problematieken en hogere noden gesignaleerd worden, organiseren we telefonisch 

opvolggesprekken. Qua praktische ondersteuning zijn er minder vragen. Mensen zijn al meer 

gewend na de eerste golf en hadden meer voorzorgen genomen. 

- Buitenschoolse opvang 

De uitvoeringsbesluiten van dit nieuwe decreet zijn nog niet klaar. 
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4.Overzicht projecten 2021 

Zorg en welzijn: 
 

1.SBS 001 002 001 1 0 Integratie zorg- en welzijn en 

kinderopvang in entiteit Gemeente An Adriaenssens  An Adriaenssen 

2.LMD 001 004 002 1 0 Sport en spel in openbare ruimte - 

sport- en speelruimteplan 

An Adriaenssens  Annick Degrève 

3.BOS 001 001 003 1 0 Vrijwilligersbeleid - opstart 

dienstverlening An Adriaenssens  Eva Van der Cruysse 

3.BOS 001 002 001 1 0 Kunst in de openbare ruimte An Adriaenssens  Vincent Jespers 

3.BOS 001 002 001 1 0 Selectie restauratie van kunstwerk - 

plan van aanpak (budget 2022?) 

An Adriaenssens Liesbeth Van Camp 

3.BOS 001 002 001 1 0 Klassieke muziek - 

samenwerkingsplatform ter 

bevordering van het aanbod + 

zomerproject 

An Adriaenssens Liesbeth Van Camp 

3.BOS 001 002 001 1 0 Implementeren nieuw 

bibliotheeksysteem 

An Adriaenssens Laura Peeters 

3.BOS 001 002 001 1 0 Uitbouw bibpunten An Adriaenssens Laura Peeters 

3.BOS 001 002 002 1 0 Project ticketing derden Kaekelaar An Adriaenssens Veerle Anthonis 

3.BOS 001 003 001 1 0 Brandveiligheid jeugdlokalen via 

investeringssubsidies An Adriaenssens  Annick Degrève 

3.BOS 001 003 004 1 0 Jongeren in openbare ruimte - plan 

van aanpak An Adriaenssens Laura Peelman 

3.BOS 001 004 001 1 0 Inkanteling vzw SportProm An Adriaenssens Johan Vijgen 

4.ZLS 001 001 003 1 0 Project Uitpas  An Adriaenssens  Eva Van der Cruysse 

4.ZLS 002 001 001 1 0 Organisatie van het outreachend 

werken ifv buurtgerichte zorg met 

mobiel loket 

An Adriaenssens 

Laura Kerkhofs 

4.ZLS 002 001 001 1 0 Buurtanalyse An Adriaenssens Lieve Verheyden 

4.ZLS 003 001 001 1 0 Preventief gezondheidsbeleid in 

Schoten An Adriaenssens Laura Kerkhofs 

4.ZLS 003 002 001 1 0 Huis van het kind An Adriaenssens Ivan Dierckx 

4.ZLS 003 002 004 1 0 Project implementatie decreet 

kwaliteitsvolle kinderopvang 

An Adriaenssens Annick Degrève 
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Volgende vragen of opmerkingen worden genoteerd. 

Bij sport- en speelruimte:  Een sport- en speelruimteplan brengt de bestaande recreatie in openlucht 

in kaart en de noden en tekent een plan uit voor de komende jaren. Met de recente aanwervingen 

op de sportdienst kan hier zeker aan doorgewerkt worden. 

Vraag van Erik Maes: Wat zijn de namen van de nieuwe sportfunctionarissen en kunnen deze ook 

vermeld worden op de website? Hannelore Vuegen (hannelore.vuegen@schoten.be ) en Nina 

Wauters (nina.wauters@schoten.be ) 

Bij restauratie- selectie:  

Opmerking van Kurt Vermeiren: Een inventarisatie van kunstwerken is in het verleden al gebeurd. Dat 

klopt, maar de laatste jaren zijn er heel wat schenkingen bijgekomen. Deze worden nu 

geïnventariseerd en de andere beschrijvingen krijgen een update. 

Bij nieuw systeem BIB: 

Opmerking van Kurt Vermeieren: In het verleden is al hard gewerkt aan een partiturenbibliotheek. 

Het wordt tijd om deze te ontsluiten voor musici om er gebruik van te maken. Hoe sneller, hoe beter. 

De partituren zijn nu al via het bibsysteem beschikbaar in de online-catalogus. We moeten enkel 

bekijken of het nieuwe systeem hier ook opportuun voor is en/of voor de partituren moet 

aangesloten worden op een ander (gespecialiseerd) systeem. 

Bij uitbouw BIB-punten: 

Op enkele relevante plaatsen worden mini-collecties uitgewerkt om een nog groter publiek te 

bereiken, vb. samenwerkingen met de dienstencentra, foyers, .. 

Opmerking van Kurt Vermeiren: Het is goed dat boeken, tijdschriften en kranten op bib-punten 

worden aangeboden, maar graag ook aandacht voor multimedia-centers en e-books. Het ene is niet 

meer los te koppelen van het andere. 

Het E-book aanbod is  zeker aanwezig in de bib en staat eerder los van de antennes. Multimedia-

centers kunnen inderdaad toegang vergemakkelijken, maar ook wat dat betreft zijn er veel 

mogelijkheden in de LDC’S. 

Opmerking van Kurt Vermeiren: Momenteel zijn de LDC’s nog erg toegespitst op een seniorenwerking, 

terwijl de werking zich zou moeten richten tot een leeftijd van 8 tot 88 jaar. Het is nodig om “out of 

the box” te denken. 

 

Bij brandveilige jeugdlokalen: 

Vraag van Maya de Backer: Is er enkele jaren geleden al geen inventaris opgemaakt? 

Zeker, in het verleden gebeurde reeds een rondgang door een gespecialiseerde firma met de 

jeugdverenigingen zelf. Het lokaal bestuur heeft deze verslagen mee gelezen en merkte dat deze heel 

technisch waren. Er is begeleiding nodig bij de interpretatie van deze rapporten en dat wil het lokaal 

bestuur nu aanbieden.  

mailto:hannelore.vuegen@schoten.be
mailto:nina.wauters@schoten.be
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Vraag van Maya de Backer: Kan dit toch geen prioriteit krijgen ondanks corona? 

Momenteel is het niet toegelaten om plaatsbezoeken af te leggen, maar zodra het weer kan, gaat de 

brandweercommandant onmiddellijk van start met de plaatsbezoeken. 

Bij uitpas:  

Vraag van Kurt Vermeiren: Waarom is Kapellen uit het samenwerkingsverband gestapt? 

Daar weten we geen correct antwoord op, maar er is wel een aanvoelen dat er mogelijk terug een 

instap zou zijn als het project is opgestart. 

 

Sociale zaken: 
 

1.SBS 001 005 003 1 0 Digitale bereikbaarheid voor 

specifieke doelgroepen 

Inge 

Ledoux Tom van Battel 

2.LMD 001 002 001 1 0 interieuraanpassingen van de 

noodwoningen 

Inge 

Ledoux Dana Wouters 

4.ZLS 001 001 003 1 

0 

Schoon Volk - oefenkansen 

Nederlands voor 

anderstaligen 

Inge 

Ledoux 

Marleen Van Gils 

4.ZLS 001 001 004 1 0 Geïntegreerd Breed Onthaal - 

Meldpunt zorg in je buurt 

Inge 

Ledoux Melissa Van der Spurt 

4.ZLS 001 001 004 1 0 Digitalisering sociale diensten Inge 

Ledoux 

Inge Ledoux 

4.ZLS 001 001 004 1 1 Software voor meetbare data 

(dossierbeheer) 

Inge 

Ledoux 

  

4.ZLS 001 001 004 1 2 Software voor meetbare data 

(GPMI en subsidiebeheer)  

Inge 

Ledoux 

  

4.ZLS 001 001 004 1 0 Doorgangswoningen en LOI-

woningen voorzien van 

internet  

Inge 

Ledoux 

Melissa Van der Spurt 

 

Bij interieuraanpassingen van de noodwoningen: 

Vraag van Maya de Backer: Hoe gaat dit praktisch in zijn werk gaan? Zullen bewoners geen hinder 

ondervinden? 

We zullen het nodige doen om dit systematisch aan te pakken aan de hand van een planning 

wanneer welke woning wordt aangepakt. 

Bij Schoon Volk 

Er zijn al intakegesprekken doorgegaan met doorgaans erg positieve reacties. 
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Bij Dossierbeheer 

De implementatie hiervan gaat zorgen voor automatische knipperlichten omdat automatisch ook 

informatie van andere overheden wordt meegenomen. 

Algemeen 

Vraag van Kurt Vermeiren: Ondanks de inleiding waarin gesteld werd dat we in 2020 mogelijk wat 

overmoedig waren in het formuleren van projecten, zijn er misschien nu toch ook weer te veel 

geformuleerd? Zeker gezien de moeilijke omstandigheden waarmee we weer zijn moeten starten. Ik 

mis ook meetinstrumenten, risicoanalyses, etc. KPI’s zijn noodzakelijk en die zouden we als 

raadscommissie ook moeten kunnen zien. We willen ook kunnen bijdragen waar mogelijk. 

We zijn zeker bescheidener geweest, maar er is ondanks corona toch ook heel wat wel gerealiseerd 

in 2020. 

5. Varia 
 

Vraag van Maya De Backer: we hebben het in oktober gehad over de diverse sociale bijpassingen. Is 

die toeleiding ondertussen gebeurd? 

Er komen mensen spontaan bijstand vragen maar dat is zeker geen toeloop, we bereiken mensen wel 

op een andere manier. Zo hebben we onlangs een lijst ter beschikking gekregen van mensen die 

bijpassing krijgen op het groeipakket. Die gaan nu allemaal extra ondersteuning krijgen. Het gaat om 

1050 gezinnen. De bonnen die uitgedeeld worden, zullen ook verlengd worden tot eind april (wordt 

voorgelegd aan de gemeenteraad). 

Opmerking van Maya De Backer: Ik schrik wel van het aantal gezinnen dat die bijpassing krijgt. 

Het armoedecijfer is van 14% naar 9% gedaald, maar het blijft uiteraard veel. 

Vraag van Maya De Backer: Hoe loopt de werking van de 3 covid-coaches die zou opgestart worden? 

Dat loopt goed, we zijn in de praktijk al enkele maanden bezig. We hebben ondertussen ook een 

buffer van medewerkers voor als er toch nog een piek komt. 

Vraag van Erik Maes: Hoe loopt het met de mondmaskers en stickers voor doven? 

Er zijn zowel mondmaskers met een doorzichtbaar deel aangekocht als stickers om aan te geven dat 

iemand slechthorend. Ze zijn verdeeld over de diensten en ze kunnen bijbesteld worden. 

Vraag van Maya De Backer: Het volgende overleg is wel erg ver weg. 

Er kan altijd tussentijds één bijkomen indien dat nodig is, bijvoorbeeld als er nieuwe covid-middelen 

zouden vrijkomen. 

 

  


