Raadscommissie Samenleven
Donderdag 10 oktober 2019, 20u, Raadzaal OCMW
Aanwezig: zie aanwezigheidslijst
Bijlagen: powerpoint
1. Voordracht voorzitter
Kandidaten voorzitter: Kurt Vermeiren en Lieven De Smet
Stemming: Lieven De Smet wordt verkozen
2. Kennismaking van de raad en de diensten
De samenstelling van de raadscommissie wordt voorgesteld.
3. Enkele speerpunten voor 2020-2025
De speerpunten voor de nieuwe legislatuur worden voorgesteld door de betrokken schepenen. (zie
presentatie powerpoint).
CAW-schooluitval: schepen Iefke Hendrickx stelt voor. Elke school heeft een halftijdse jongerencoach
vanuit CAW. Zij doen de opvolging. De gemeente heeft een overeenkomst met CAW die jaarlijks
wordt bekeken. In april 2020 volgt een evaluatie van het lopende schooljaar. Eén voltijdse
jongerencoach begeleidt de twee nieuwe deelnemende scholen van het bijzonder onderwijs.
Vraag van Patrick Molle: Zijn ook de andere scholen bevraagd? De andere scholen in Schoten doen
niet mee. Ze zijn bevraagd maar Sint Michiel en Vita et Pax participeren niet aan dit project maar
vanuit Sint Michiel wordt wel deelgenomen aan een project rond drugsproblematiek. Dit project
heeft een budgettair effect van 175.000 euro per jaar. Dit bevat het loon van de coaches en de
begeleiding vanuit CAW. Dit wordt wel jaarlijks geëvalueerd. (CAW = centrum voor algemeen
welzijn.) Hiervoor zijn geen subsidies voorzien vanuit de hogere overheden. Het verlof loopt samen
met dat van de leerkrachten. Vormingen worden wel niet (meer) gepland tijdens de uren waarop de
coach op school moet zijn.
Vraag van Maya De Backer: Wordt er ook gewerkt rond psychische klachten? De coaches moeten
heel laagdrempelig in contact komen met de jongeren op of na school (vb. bushalte, sportactiviteit
op school, …). Ze proberen in eerste instantie te luisteren maar kunnen ook doorverwijzen, vb. naar
Tejo of naar Kwadraat of CAW. De coaches hebben ook contact met CLB en het leerkrachtenteam. De
coach van het bijzonder onderwijs kan ook aanwezig zijn in de leefgroep.
Vraag van Kurt Vermeiren: Er zijn al wat werkingsverslagen op het college gepasseerd. Op zekere
tijdstippen zijn er pedagogen uitgevallen. Hoe gaan we daarmee om? Elk proces is zo goed als je het
meet. Hoe wordt de effectiviteit van dit proces gemeten? Zijn daar afspraken rond gemaakt? Er zijn
inderdaad problemen geweest vorig schooljaar met uitval. Dit is meegegeven aan het CAW als
aandachtspunt, wij willen graag vervanging bij langdurige uitval. CAW volgt de selecties op. Er zijn
geen SMART doelstellingen geformuleerd. De grootste meting gebeurt via het overleg met de
zorgcoördinatoren. Het is ook een preventief project, dat effect is moeilijk te meten. Er is gevraagd
aan CAW om met cijfers te komen, die hebben we nog niet gekregen. Zij doen ook in Antwerpen ook
projecten vb. wat is de kost van een jongeren die door het watervalsysteem geen diploma haalt of
later psychologisch begeleid moet worden. Kurt Vermeiren: Er is toch veel meer meetbaar dan dit. Ik
vraag toch om met CAW na te denken om samen een meetinstrument te maken. Vraag van Maya De
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Backer: is het mogelijk om de leerlingen zelf hierover te bevragen? Het gaat ook om brugfiguren, het
is daarom ook moeilijk om echt de effectiviteit te meten. Wij zullen zeker de vraag naar cijfers, tools
voor opvolging opnieuw stellen en dat zal ook teruggekoppeld worden.
Drugspreventie: schepen Iefke Hendrickx . Dit is een spin-off van het CAW-project. Het vertrouwen
dat groeide vanuit de scholen heeft de openheid gecreëerd om dit project op te starten. VAGGA
begeleidt dit project ook mee. Er zal gewerkt worden op verschillende pistes: schoolreglementen,
preventieve rol van de gemeente, rol van de politie, … VAGGA is een externe organisatie die mee de
reglementering begeleiden, vorming op maat geven aan scholen en bevragingen kan doen. Ervaring
leert dat dit erg representatieve en eerlijke antwoorden oplevert. Vraag Kris Oversteyns: Doet
VAGGA ook effectief iets of brengen ze enkel in kaart? Zijn doen ook iets, werken rond
reglementeren, opleidingen, flows over wat te doen bij drugsgebruik.
Kurt Vermeiren, Participeren alle scholen? Ja, behalve Vita et Pax.
Sport na school: An Adriaenssens stelt voor., Kurt Vermeiren: komt dit in de werking van Sportprom?
Neen, dit maakt deel uit van de gemeentelijke sportwerking en werking flankerend onderwijsbeleid.
Lokaal Loket Kinderopvang: schepen Iefke Hendrickx stelt voor. Er is een sterk vermoeden, bevestigd
door Kind & Gezin, dat zij de subsidies gaan aanpassen naar gelang de noden rond kinderopvang die
er zijn (vb. er is nood aan vroege of late opvang, dan komt daar een toelage voor). Er is een
projectgroep kinderopvangbeleid gestart om dit nog beter in kaart te brengen. Dit is een
samenwerking tussen Zorg & Welzijn en Jeugd & Gezin. Vormingen vb. voor de zelfstandige crèches
en voor de eigen crèches kunnen samen georganiseerd worden. Patrick Molle; Wie volgt dit op?
Lieve Verheyden en Ivan Dierckx volgen dit project op, Annick De Grève zal dit coördineren.
Aanmeldsysteem: schepen Iefke Hendrickx stelt voor. Dit project wordt vanuit Caroline (Kios) en
Rani (jeugddienst) opgevolgd. De secundaire scholen moeten enkel aanmelden voor het 1ste jaar. De
scholen hebben nog niet allemaal hun ei gelegd of ze gaan deelnemen met een gemeentelijk
aanmeldsysteem, vb. het bijzonder onderwijs gaat zich mogelijk meer per type organiseren. We zijn
ook bezig met een project rond busvervoer voor kinderen in het bijzonder onderwijs. Schoten is mee
partner bij een pilootproject van Antwerpen. Dit moeten we ook opvolgen.
Patrick Molle, wat met mensen die van buiten Schoten naar hier onderwijs volgen? Voor secundaire is
afstand geen criterium. Dit principe geldt ook andersom. Wij hebben in Schoten een instroom van
jongens en uitstroom van meisjes. Het blijft ook mogelijk om vb. zowel in Schoten aan te melden als
op een systeem van een andere gemeente.
Kurt Vermeiren, Gaat men met de nieuwe Vlaamse regering dit systeem weer op losse schroeven
zetten? Wij hebben hierover nog geen officiële communicatie ontvangen. De scholen in Schoten zijn
zeker wel voorstanders. Er is nog geen duidelijkheid.
Erik Maes, Gaat het M-decreet blijven? Dat gaat niet blijven, maar er is nog geen duidelijkheid wat er
in de plaats komt.
Maya De Backer: Hebben alle scholen de sociale voordelen van het beleid? Maken alle scholen hier
gebruik van? Ja, alle scholen hebben buitenschoolse opvang aan dezelfde tarieven. Drie scholen
vormen een test om op woensdagnamiddag opvang te voorzien. Maya De Backer: Zijn er nog andere
voordelen? Tussenkomst in het zwemmen, bij drugspreventie werkt VAGGA gratis voor scholen
(enkel vormingen zijn betalend), er is een gemeentelijk budget voor preventieve acties, met Kios
wordt samengezeten rond armoede en armoedebeleid (vb. project “samen tegen niet-betaalde
schoolfacturen”), … Het is vooral belangrijk dat we echt partners zijn van de scholen, zij stellen het
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erg op prijs dat ze in de gemeente een partner vinden. Maya De Backer: Is er een overleg met alle
scholen? Ja, er is enkele keren per jaar een groot scholenoverleg. Maya De Backer: De vrijetijdspas,
kunnen de scholen hierbij betrokken worden? Dat gebeurt meer via de sociale partners die binnen het
netwerk vrijetijdsparticipatie werken, ook op een scholenoverleg is dit al voorgesteld.
Senioren- en gezondheidsconsulent: schepen Iefke Hendrickx, Er is een nieuwe functie senioren- en
gezondheidsconsulent.
Toelage vakantie kinderen met een handicap: schepen Iefke Hendrickx, De overnachtingen voor
personen met een handicap zijn vaak ook duurder.
Vraag Kurt Vermeiren, wat is het voorziene budget? Er is 5.000 euro voorzien, dit is gebaseerd op de
aanvragen voor de basistoelage voor personen met een handicap. Deze toelage kan aangevraagd
worden voor kinderen tot 21 jaar.
Parking personen met een handicap: schepen Iefke Hendrickx, dit najaar komt er nog een ludieke
actie rond het kortparkeren op een plaats voor personen met een handicap
Mantelzorg: schepen Iefke Hendrickx, Budgettair wordt in 2019 nog 5.000 euro extra voorzien. In
2020 wordt 75.000 euro voorzien en vanaf de jaren 2.500 euro meer. Er zijn veel gemeenten die
geen premie hebben of hoge voorwaarden stellen. Wij moeten zelf geen beoordelingen doen, we
maken gebruik van Vlaamse beoordelingen.
Levensloop, An Adriaenssens stelt voor,
Vraag Kris Oversteyns, Wie organiseert, worden de verenigingen aangeschreven? De sportclubs
worden zeker ook mee betrokken. Véronique D’Exelle, ik heb zelf al meegenomen en het is echt ook
heel leuk als teambuilding. Johan Vijgen doet de coördinatie van dit project vanuit de gemeente
maar het is de bedoeling dat een team van vrijwilligers met steun van Stichting tegen Kanker effectief
organiseert. De teams moeten zelf voor de fondsen zorgen? De fondsenwerving gebeurt vanuit het
aansturende vrijwilligersteam. De deelnemingsprijs voor teams wordt bewust laag gehouden. Op 29
oktober is er een volgende vergadering, iedereen is daar welkom.
Bib als centrum voor cultuur, An Adriaenssens stelt voor.
vraag Maya De Backer: er is een slechte akoestiek in de zaal van de bib, kan hier iets aan gedaan
worden als die ook verhuurd gaat worden? Voor gebruik als studieplek is dit nu ook al storend. Er zijn
ondertussen geluidspanelen aangebracht waardoor dit probleem is opgelost. Er komen ook extra
studieplekken bij op andere plaatsen. Maya De Backer, Ik vind het positief dat er een groter aanbod
komt voor klassieke en hedendaagse muziek en voor jazz.
Breed Onthaal, schepen Véronique D’Exelle stelt voor, Het GBO (geïntegreerd breed onthaal) werkt
nauw samen met de Eerstelijnszone. Het lokaal overleg rond sociaal beleid is opgestart. Hierin leren
de partners mekaar beter kennen, zowel onderling tussen de eigen diensten als met de externe
partners.
Vraag Maya De Backer, is er al een idee over het fysieke onthaal? Dat is niet de bedoeling van het
breed onthaal, bedoeling is dat waar ook iemand met een hulpvraag terecht komt, deze persoon
ingelicht wordt over het hele zorgaanbod in Schoten. We moeten mekaar daarom goed kennen.
Vraag Erik Maes, hoe werkt dit samen met de buurtgerichte zorg? Dat past hier perfect in omdat in
de wijken proactief gezocht wordt. Er is al veel respons gekomen op de diverse acties rond
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sensibilisering rond buurtgerichte zorg die Inge Ledoux heeft opgezet. Er zal tegelijk ook een
buurtanalyse worden opgezet.
Gezinscoaches, schepen Véronique D’Exelle, We worden wekelijks geconfronteerd met vragen die
een complexere problematiek kennen. Met de gezinscoaches kan vb. gewerkt worden rond
administratie, gezondheid, … . We onderzoeken nog verschillende pistes.
Psychologische hulp, schepen Véronique D’Exelle, Er is veel meer nood aan psychologische hulp.
Momenteel wordt dit met Kina opgevolgd. Deze hulp zal uitgebreid worden naar een volledige dag in
de maand. Daarnaast wordt bekeken of kunnen aansluiten bij Kruispunt. Doel is de psychologische
ondersteuning uit te breiden.
Oefenkansen Nederlands, schepen Véronique D’Exelle We moeten nakijken over hoe we meer
kunnen aanzetten tot oefenen van het Nederlands. Op een heel laagdrempelige manier wordt met
de mensen gewerkt, ook om een netwerk op te bouwen. Voor toeleiding naar werk vinden wij het
niet noodzakelijk dat er een minimum taalniveau wordt gevraagd.
Vraag Kris Oversteyns: hoe ziet u de verplichting? Die maakt uit van de GPMI (een “contract” met de
klanten van het OCMW). Het niet-naleven van de afspraken uit het GPMI heeft zijn consequenties.
Vraag Maya De Backer: zijn er nog wachtlijsten? Sinds kort wordt er doorverwezen naar Antwerpen.
Varia
Erik Maes, vanaf volgend jaar komt er een nieuwe regelgeving rond gebruik van plastiek op
evenementen. Wordt dit ook in de gemeente opgevolgd? Ja, er is een werkgroep met milieudienst,
dienst evenementen en jeugddienst.
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