Verslag JAL: 26 juni 2013
Aanwezigen:

Joy Leysen, chiro Malderen
Flor Vertongen, chiro Malderen
Stijn Rampelbergh, chiro Malderen
Victor Steemans, Scouts Londerzeel
Bert Stoffels, Scouts Londerzeel
Jordi Dijkstra, PJV
Michaël Troost, PJV
Quinten Van Rompaey, jeugdhuis ODT
Daan Van Uytvanghe, jeugdhuis ODT
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Britt Roelands, chiromeisjes Klaas
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Jef Vissers, chiro Malegijs
Silke De Greef, chiro Malegijs
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1) Goedkeuring verslag vorige vergadering
Het verslag van vorige vergadering wordt goedgekeurd.
2) Inspraak meerjarenplan
In het verleden werd er door de jeugddienst verplicht een beleidsplan opgesteld waarin de
doelstellingen stonden opgenomen die uitgewerkt dienden te worden op vlak van jeugdbeleid.
Ook andere diensten zoals sport en cultuur dienden een dergelijk plan te schrijven voor hun
beleidsdomein. Vanaf 2014 worden gemeenten verplicht om al deze afzonderlijke plannen te
schrappen en samen te werken aan één strategisch meerjarenplan voor de hele gemeente.

Net als bij de afzonderlijke beleidsplannen worden gemeenten verplicht om inspraak te
organiseren. Daarom worden er enkele stellingen overlopen om zo de mening van de jeugdraad
over het jeugdbeleid weer te geven :
Stelling 1: De gemeente ondersteunt jeugdverenigingen voldoende (financieel en logistiek)
 JAL beaamt deze stelling. Er is geen vraag naar extra ondersteuning.
Stelling 2: Fuiven organiseren in Londerzeel is een feest?!
 JAL stelt dat er te weinig betaalbare fuifinfrastructuur is in Londerzeel. Zij stellen zich de vraag of
er geen mogelijkheid is om een gemeentelijke fuifinfrastructuur kan voorzien worden waar de
jeugdverenigingen gebruik van kunnen maken.
Stelling 3: Er is voldoende speelruimte in Londerzeel voor kinderen en jongeren
 Over het algemeen zijn de jeugdverenigingen tevreden over de speelruimte rondom hun
jeugdlokaal. Chiro Malderen stelt wel vast dat er in Malderen erg weinig speelruimte is.
 Er wordt gevraagd of de speelplaat van het GTIL opnieuw kan open gesteld worden tijdens
weekends en vakantiedagen.
 Door het mogelijk verdwijnen van jeugdhuis Heidestip te Londerzeel Sint Jozef gaat belangrijke
ruimte voor jongeren verloren.
Stelling 4: Activiteiten als een leidingsdag, zwerfvuilactie, dag van de jeugdbeweging,… zijn
nutteloos
 JAL vindt de organisatie van al deze activiteiten zeker nuttig en stelt voor om deze ook in de
toekomst te behouden.
Stelling 5: Er is voldoende contact tussen de jeugddienst en jeugdverenigingen én de communicatie
verloopt vlot
 De jeugdverenigingen is tevreden over het contact met de jeugddienst
Stelling 6: De jeugd van Londerzeel (kinderen, jongeren, jeugdverenigingen,…) heeft voldoende
inspraak in het jeugdbeleid
 JAL stelt vast dat voornamelijk de georganiseerde jeugd zijn mening kwijt kan over het
jeugdbeleid. Jongeren die niet zijn aangesloten bij een jeugdvereniging / speelpleinwerking worden
tot op het heden niet bereikt.
 Voorstel om deze doelgroep te bereiken via organisatie van inspraak op facebook.

3) Subsidiereglementen

In het kader van de hervorming van de subsidiereglementen besliste de werkgroep van de
jeugdraad dat een vereenvoudiging van de reglementering nodig is.
Daarom werd er één subsidiereglement ‘werkingssubsidies voor jeugdwerkinitiatieven’
uitgewerkt waarbij alle huidige reglementen (uitgezonderd subsidies herstellingen en
kadervorming) gebundeld worden.
Voor verschillende categorieën (ledenaantal, organisatie fuiven, aantal leden op kamp,…)
kunnen de verenigingen punten verdienen die nadien in subsidies worden omgezet.

Verder werd er voorgesteld vanuit de werkgroep om het verschil tussen grote en kleine
herstellingen af te schaffen en één subsidiereglement voor infrastructuurwerken in te
voeren.
Ze vragen ook het behoud van de subsidies kadervorming.
Op basis van dit voorstel en na overleg met de schepen van jeugd en financiën werden 3
voorstellen voor subsidiereglementen uitgewerkt:
- Werkingssubsidie voor jeugdwerkinitiatieven : toekennen van subsidies op basis van een
puntensysteem
- Subsidies kadervorming : 50% subsidiëring van de kostprijs van de cursus met een
maximum van € 50
- Subsidies infrastructuurwerken :
 geen onderscheid meer tussen kleine en grote herstellingswerken
 Subsidiëring van 30 % van de kostprijs van de werken met een maximum van
€ 75.000 per jaar voorzien voor alle jeugdverenigingen
 Jeugdverenigingen die van 2009 tot nu dit subsidiebedrag al aanvroegen kunnen
geen beroep meer doen op dit reglement. Wel wordt er een artikel voorzien in
het reglement dat deze jeugdverenigingen in geval van hoogdringendheid van
werken alsnog een aanvraag kunnen richten tot het college van burgemeester
en schepenen.
Advies :
- De jeugdraad gaat niet akkoord met het volledig schrappen van de subsidie personele
ondersteuning. Ze begrijpen dat een vermindering van het subsidiebedrag zich opdringt
maar de subsidie volledig schrappen vinden zij te drastisch en heeft grote financiële
gevolgen voor alle jeugdverenigingen en jeugdhuizen.
Zij benadrukken dat het momenteel al heel erg moeilijk is als jeugdvereniging om
financieel te overleven.
-

In het kader van de subsidies voor herstellingen wordt er voorgesteld om 50% van de
gemaakte kosten te subsidiëren. Vroeger ontving me 70% subsidies. De vermindering
naar 30% is in ogen van de JAL te groot. Jeugdverenigingen zullen niet meer in staat zijn
om deze subsidies aan te vragen omdat zij zelf niet kunnen instaan voor de betaling van
70% van de kostprijs van de werken.

-

De jeugdverenigingen die geen aanspraak meer maken op de subsidie omdat ze hier al
gebruik van maakten tijdens de vorige legislatuur, willen graag de garantie dat zij bij
noodzakelijke herstellingen (in het kader van brandveiligheid en algemene veiligheid van
de kinderen) nog gebruik kunnen maken van subsidies.

-

JAL stelt voor om in het reglement ‘werkingssubsidie voor jeugdwerkinitiatieven’
 de leeftijd op te trekken tot 30 jaar
 het maximum aantal in te zetten vrijwilligers voor het goede doel te beperken tot
10 (naar analogie met het huidige reglement personele ondersteuning)
 het maximum aantal activiteiten waarvoor men punten kan ontvangen beperken
tot 3 + activiteiten omkaderen onder de noemer ‘fuiven of optredens’.

4) Rondgang brandveiligheid
De rondgang brandveiligheid gaat dit jaar door op zaterdag 26 oktober.
Net als vorige jaren zal er een planning opgemaakt worden die per mail aan de jeugdverenigingen
zal bezorgd worden.
De datum wordt tijdig doorgegeven zodat de jeugdverenigingen voldoende tijd hebben om de
nodige voorbereidingen te treffen ter voorbereiding op de controle.

5) Aankoop brandblussers
Tijdens de vorige JAL werd er al iets gezegd over de resultaten van de controles van de
brandblussers. Er zijn bepaalde jeugdverenigingen die verplicht zijn om nieuwe brandblussers aan
te kopen omdat er apparaten verdwenen of vervallen zijn. Via de jeugddienst krijgen de
jeugdverenigingen de kans om nieuwe brandblussers aan te kopen.
Graag volgende gegevens doorgeven aan de jeugd@londerzeel.be tegen uiterlijk vrijdag 05 juli:
•
•

Aantal brandblussers
Facturatieadres

Tine doet een bestelling bij de brandweer en houdt de jeugdverenigingen op de hoogte.
6) Varia:
- Plantjesweekend KOTK en 11.11.11 actie:

In het verleden namen de jeugdverenigingen deel aan deze activiteiten in het kader
van subsidies personele ondersteuning. Of deze subsidies al dan niet zullen blijven
bestaan en in welke vorm is nog onduidelijk.
De organiserende diensten van deze activiteiten willen echter wel graag weten of er
dit jaar verenigingen zijn die aan één van beide acties zullen deelnemen.
Volgende verenigingen geven zich alvast op :

11.11.11 actie
 op zaterdag 09 en zondag 10 november

Plantjesweekend KOTK
 op zaterdag 14 september

KAJ D’Aa

Chiro Malderen

Scouts

Jeugdhuis ODT

PJV

Chiro Malegijs

Chiromeisjes Londerzeel

PJV

Chirojongens Londerzeel (met 5 personen)

Chirojongens Londerzeel (met 5 personen)

Chirojongens Klaas

KLJ Londerzeel

- Dag van de jeugdbeweging gaat dit jaar door op vrijdag 18 oktober. Er wordt een werkgroepje
samengesteld om eens te brainstormen over wat we die dag kunnen organiseren.
De werkgroep bestaat uit : Maarten Cloots, Victor Steemans, Britt Roelands, Nette Van Ranst,
Thijs Lombaert, Koen Zwetsloot en Kim Falckenbach
- KAJ D’Aa heeft een brief ontvangen in verband met geluidsoverlast ten gevolge van activiteiten
die georganiseerd worden in hun jeugdlokaal. Zij vragen zich af wat er met deze brief dient te
gebeuren. Robert Meert licht toe dat er dat van hen verwacht wordt dat ze laten weten welke
activiteiten er georganiseerd werden in hun jeugdlokaal.


Kalender :
28 juni:
29 juni:
06 juli:
24/08 en 25/08:
15 september :
22 september :

Aspiterras
Muco Hoopt
Londerzeel zomert
Feestweekend chiro Londerzeel
autoloze zondag
60 – urentap t.v.v Rode Kruis

Volgende JAL : 06 september 2013

