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Raadscommissie Samenleven 

Donderdag 6 februari 2020, 20u, Raadzaal OCMW 

Aanwezig: zie aanwezigheidslijst 

Publieke aanwezigheid: Piet Bouciqué 

Volgend overleg: 1 oktober 2020 

Bijlagen: powerpoint 

 

Piet Bouciqué maakt gebruik van het spreekrecht om aan te kaarten dat de communicatie op het 

intranet van agenda’s en verslagen nog niet in orde is.  

 

Antwoord Iefke Hendrickx: “ Het vorige verslag van de raadscommissie samenleven en de kalender 

van de commissies staan wel al op het intranet. Achter de schermen werkt de communicatiedienst 

aan een vernieuwing van het intranet. Ik zal de bezorgdheid doorgeven aan de betrokken dienst.” 

 

 

1. Goedkeuring verslag vorige overleg (10 oktober 2019) 

 

Het verslag wordt goedgekeurd zonder opmerkingen. 

 

2. Projecten Samenleven & Sociale Dienst 2020 

 

Vanaf 2020 zal door de diensten meer gewerkt worden via de principes van projectmanagement. In 

een operationeel plan 2020 werden een 90-tal projecten opgenomen. We stellen op deze commissie 

graag de 20 projecten voor van de afdelingen samenleven en sociale dienst.  

 

Vakschepenen Véronique d’Exelle, Iefke Hendrickx en Charlotte Klima en medewerkers Melissa Van 

der Spurt en An Adriaenssens overlopen de projecten. (zie bijlage powerpoint) 

Actie Project Schepen MAT projectleider 

ZLS 1.1.4 Meldpunt Zorg in je 

buurt 

Véronique d’Excelle Els De Deken Melissa Van der Spurt 

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 
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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 

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 2.2.1 Buurtgericht zorg 2020 Iefke Hendrickx An Adriaenssens Inge Ledoux 

ZLS 3.1.1 Gezondheidspreventie 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 Ivan Dierckx 

LMD 1.4.4 Inrichten dierenpark Paul De Swaef Tom Daelemans Christophe Buyck 

 



3 
 

Volgende vragen of opmerkingen worden genoteerd. 

Meldpunt Zorg in Je buurt (Melissa Van der Spurt) 

In de stuurgroep breed onthaal Antwerpen wordt vb. een werkgroep gevolgd rond 

gegevensdeling. We hoeven dit dan niet apart in Schoten nog eens te onderzoeken. 

Vraag van Patrick Molle: is dit ook iets als “buren voor buren”? 

Dit “meldpunt” is eerder te bekijken als een samenwerkingsverband tussen sociale partners. 

Zie ook verder bij project buurtgerichte zorg de “buurtbeller”. Iedereen kan toeleider zijn tot 

het meldpunt: bezorgde buren, leerkrachten, … 

Mens & Maatschappij, doelgroepenwerking (Iefke Hendrickx) 

Eén van de aspecten van dit project is een externe bevraging van de doelgroep. We willen 

hier geen traditionele adviesraad van maken maar een denktank met sleutelfiguren, 

experten, ervaringsdeskundigen, … Het engagement is heel vrij, men moet niet op elk 

overleg aanwezig zijn. Men kan de thema’s uitkiezen die interessant of relevant zijn.  

Begeleiding gebeurt door een externe firma die ons vooral verschillende werkvormen gaat 

aanreiken om te vermijden dat enkel de “roepers” gehoord worden. 

 

Het doel is dat deze denktank beleidsadviezen gaat formuleren en hierin ook prioriteiten 

gaat aanbrengen.  

 

De interne afstemming van de doelgroep-diensten gebeurt sinds kort op het overleg 

Samenleven XL waarin alle diensten van Samenleven en Sociale Dienst aanwezig zijn. 

 

In 2020 komt de doelgroep senioren aan bod. Daarna zullen in de loop van deze legislatuur 

nog twee andere doelgroepen apart aan bod komen. Die moeten nog bepaald worden. We 

bekijken ook of we dwarsdoorsneden kunnen maken vb. bij de doorlichting van senioren ook 

een thema rond “armoede bij senioren” aan bod laten komen. 

 Vraag van Patrick Molle: wat gaat die externe firma nog doen? 

De externe firma gaat zelf het eerste project begeleiden en ondertussen de medewerkers 

mee opleiden in vb. verschillende technieken rond inspraak. Zo kunnen de medewerkers 

later zelfstandig aan de slag. 

Vraag van Maya De Backer: Er zijn ook organisaties die gespecialiseerd zijn in mensen in 

armoede aan het woord laten. Misschien kan hier ook aan gedacht worden bij de 

samenstelling van de raad.  

We weten nog niet of de doelgroep “mensen in armoede” apart gaan nemen als doelgroep, 

maar we nemen het mee voor het thema “armoede”. 

Adviesraden (Charlotte Klima) 

In verband met het verbeteren van adviezen is er vb. op de erfgoedraad ondertussen ook een 

checklist gemaakt op basis waarvan projecten worden afgetoetst. 

Recreatie in openlucht (Iefke Hendrickx) 

 Vraag van Patrick Molle: worden speeltuigen ook gecontroleerd? 
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Ja, er zijn op de jeugddienst twee geattesteerde medewerkers die dit kunnen opvolgen. Ook 

medewerker Danny volgt dit nu mee op. 

Vraag van Bert Baetens: valt het vaartzwemmen ook mee in dit project? 

Neen, dat zit niet in de scope. Tot nader order is dit nog steeds verboden en moet vb. ook op 

blauwalg gelet worden. Paul Valkeniers: we sluiten niet uit dat we dit in het project van het 

Havenplein kunnen bekijken. 

Projectsubsidies (An Adriaenssens) 

Evenementen (Charlotte Klima) 

We willen ook nakijken hoe we het stijgend aantal burgerprojecten beter kunnen 

ondersteunen. 

 Vraag van Patrick Molle: is dit ook voor wijkfeesten? 

Voor straatfeesten is de communicatiedienst een reglement aan het uitwerken dat mogelijk 

aan de raad van maart wordt voorgelegd. 

Vrijwilligers (An Adriaenssens) 

Verenigingendatabank (Charlotte Klima) 

Braembib (An Adriaenssens) 

Vraag van Kurt Vermeiren: op het bestuur van het Cultuurcentrum is sprake geweest van een 

externe ondersteuning hiervoor? Hoe wordt het risico ondervangen dat men moeilijk objectief 

naar de eigen processen kan kijken? 

Dit wordt opgevangen door ondersteuning door de nieuwe procesmanager, Petra van der 

Laag. 

Erfgoedcel (Charlotte Klima) 

Neetjongeren (Iefke Hendrickx) 

Dit wordt een intens traject om met jongeren op zoek te gaan naar hun competenties en 

kracht. Het project wordt opgezet in samenwerking met VDAB en scholen (vb. in 

schoolreglementen opnemen dat bij schooluitval de gegevens mogen doorgegeven worden 

aan VDAB). 

Toeleiding zou kunnen gebeuren door scholen, jongercoaches, …. 

Volgens Youthstart zijn er in België 273.000 neet-jongeren. In Schoten zijn er alvast 196 niet-

werkende werkzoekende genoteerd bij VDAB, dat zijn dan wel jongeren die geregistreerd zijn 

(maar niet in opleiding of training). 

Vraag van Erik Maes: zijn er in Schoten dakloze jongeren? 

Volgens ons weten niet. 

Vraag van Maya De Backer: jongeren zijn vaak niet dakloos maar wel thuisloos, ze zwerven 

“van zetel naar zetel” bij vrienden. 

Kunstgrasveld (An Adriaenssens) 

Toerisme (Charlotte Klima) 
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Op 3 mei wordt het toeristische seizoen gestart in Vordensteyn. We hebben wel enkele 

tegenvallers gehad zoals de niet-opname van nieuw voorgestelde knooppunten door de 

provincie en het stopzetten van de waterbus. 

Uitpas (An Adriaenssens) 

De timing van dit project gebeurt op het ritme van het intergemeentelijk 

samenwerkingsverband Biscuit. De effectieve uitrol zal voor 2021 zijn. 

Buurtgerichte zorg (Iefke Hendrickx) 

Uit de buurtanalyse zouden ook opmerkingen kunnen komen zoals: “we missen een bakker 

in de wijk” of “we hebben geen buurtlokaal”. 

Dit project zal de komende jaren ook verder lopen. 

In het proefproject “buurtbeller” worden mensen niet alleen digitaal maar ook telefonisch 

met mekaar in contact gebracht. 

Gezondheidspreventie (Iefke Hendrickx) 

Kinderopvang (Iefke Hendrickx) 

(exit Bert Baetens) 

Dierenverblijf (Iefke Hendrickx) 

Vraag van Kurt Vermeiren: Hoe verloopt ondertussen de werking van de wijkwerkers? We hebben de 

indruk dat de Schotenaar de weg niet vindt naar de nieuwe werking. Wordt dit nog gepromoot? 

Binnen het project buurtgerichte zorg zou dit ook ingezet kunnen worden. Er is zeker nog nood bij 

mensen voor kleine klusjes. 

Véronique d’Exelle: Wijkwerken wordt opgevolgd via Selab. Er is inderdaad bijgestuurd moeten 

worden maar vooral omdat de toeleiding van wijkwerkers niet goed verliep. Hierdoor was het aantal 

wijkwerkers aanvankelijk erg laag. We zetten ook andere vormen van sociale tewerkstelling in vb. 

door in onze nieuwe buurtrestaurants of met projecten zoals InZet (medewerkers die begeleid 

worden). We nemen de vraag mee. 

 

3. Varia 
 

 

• Vragen Erik Maes 

1.Huis van het kind in combinatie met flatjes Jozef Van Craenstraat, zie ook ons extra punt op 

GR 17 december 2019  

 

Iefke Hendrickx: De bewoners van de flats was dit voorstel ter ore gekomen en zij zijn hier 

zelf niet voor gewonnen. Voor het Huis van het Kind wordt voorlopig nog gedacht aan een 

nieuw gebouw op dezelfde site. In de Van Craenstraat blijven de flatjes bestemd voor 

senioren met een beperkter inkomen. De flats zullen de komende maanden ook gerenoveerd 

worden (badkamer, elektriciteit, dak, keuken). 

 

2.Overleg met middelbare scholen n.a.v enkele kleine incidenten in centrum Schoten en dit op 

vraag van de scholen zelf.  
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Iefke Hendrickx: er is regelmatig overleg met de scholen vanuit verschillende invalshoeken 

(scholenoverleg, kios, overleg jongerencoaches, …). In verband met het concrete probleem 

willen we niet stigmatiseren. We proberen wel op verschillende fronten te werken: overleg 

met De Lijn rond de plaats van de haltes en timing van de bussen, afstemming tussen 

organisaties die “toezicht” kunnen doen (gemeenschapswachten, straathoekwerking, 

scholen,…). 

  

Vraag van Patrick Molle: Hoe staat het met de werken aan onze Academie? 

 

Charlotte Klima: we hopen met de werken te kunnen starten in september.  


