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     VERSLAG ALGEMENE VERGADERING JEUGDRAAD                                                             

DONDERDAG 24 FEBRUARI 2022   

Verwelkoming 
Aanwezig:  

Celia Ben Slimane (Chiromeisjes SA), Nick Wouters en Maxim Auwers (chirojongens SA) 

Héline Jochums (Scouts Zoersel), Sepp Verbuyst en Ryan Matthyssens (KLJ Halle), Emma Suply en 

Laurens Van Haver (Chiro Waks), Kitty Buschodts (waarnemend, gemeenteraadslid), Luc Kennis 

(schepen voor jeugd), Lieselotte Van Arnhem (jeugdraadvoorzitster), Alan Lefever (online JH De 

Non), Rik Lundström (penningmeester), Kristien Schryvers (jeugddienst).  

 

Terugblik   
Goedkeuring verslag 16/12/21 : ok 

 
Terugkoppeling vragen en  adviezen jeugdraad 

- I love to Aspi goedgekeurd als speerpuntactie. Gewijzigde datum 7/5/22. 

- Reglement kampvervoertoelage : opnieuw ter advisering omdat er meer wijzigingen 

werden doorgevoerd dan enkel tarief per km. Op zondag kan er geen kampvervoer 

aangevraagd worden, op feestdagen wel. Omwille van nieuwe boekhoudkundige regels in 

het gemeentedecreet dient het voorziene bedrag binnen overig beleid expliciet vermeld te 

worden in het reglement. Zie verder ook ter advisering.  

- Stavaza onderzoek signalisatiebord aanwezigheid chirojongenslokalen : We verwachten 

reactie van afdeling Wegen en Verkeer tegen 24/3. 

- Actieplan jeugdraad aanvaard door het schepencollege. Dit wil zeggen dat we graag tegen 

volgende jeugdraad van jullie horen wie er op de buitenspeeldag op woensdag 20 april 

tussen 13.30u en 17u kan komen helpen. Horen jullie rond en laten jullie weten aan 

jeugd@zoersel.be aub. -> Celia geeft aan dat de chiromeisjes waarschijnlijk wel kunnen 

komen schminken. Ze geeft de namen door van de personen die we mogen verwachten 

zodat we deze ook kunnen doorgeven voor de verzekeringen.   

- Vragen KLJ Zoersel :  

o  opstijgen ballonen Kiekeboeplein : Bertels Ballooning heeft opnieuw 

toestemming aangevraagd om op te stijgen en te landen. Landen blijft voor 

ballonvaarders altijd een onbekende factor. In de toestemming zal opgenomen 

worden dat de grasvelden niet mogen betreden worden bij nat weer met zware 

voertuigen. De schepen roept op om misbruik dadelijk te melden, zodat de 

ballonvaarders er op aangesproken kunnen worden.  

o vervangen worteldoek : deze vraag werd opnieuw voorgelegd op de 

werkvergadering van de technische dienst. De paaltjes rond de zandbak zouden 

vervangen worden door borduursteen, dan zou er ook nieuw worteldoek en nieuw 

zand voorzien worden.  

o Mogelijkheid plaatsen afdak : tijdens corona is een afdak om onder te spelen 

handig gebleken. KLJ onderzocht of ze een afdak konden plaatsen. Er heeft een 

overleg plaatsgevonden met de dienst ruimtelijke ordening die toegelicht heeft dat 

vanaf een bepaalde grootte je moet werken met een architect. Dit verhoogt de 

kostprijs. KLJ bekijkt of ze nog verder gaan met hun plannen.  

- Maaien gazon Scouts Zoersel : Scouts Zoersel informeerde of er vooraf gebeld kon 

worden voor de maaironde zodat de fietsenrekken opzij gezet konden worden. Dit is 

nagevraagd aan onze technische dienst en blijkt niet zo gemakkelijk in te plannen te zijn. 

De gemeente stelt voor om het gedeelte onder de fietsparking te verharden. De scouts 

bekijken dit intern.  
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Informatief & Mededelingen   
 

Diftar : afvalophaling evenementen  

Vorige jeugdraad informeerden we jullie reeds over de aankoop van herbruikbare bekers en een was-

unit. We kondigden toen ook aan dat het diftar-systeem waarbij het principe van de vervuiler betaalt  

wordt gehanteerd, ook voor evenementen wordt doorgetrokken. Binnen de uitleendienst worden hier 

een aantal nieuwe afvalrecipiënten aangeboden waardoor het mogelijk wordt om PMD en restafval te 

scheiden. Je denkt dus als organisator van een evenement best vooraf na over welke afvalfracties je 

produceert tijdens je evenement. Tracht in eerste instantie het afval te verminderen door doordachte 

keuzes te maken over welke producten je aanbiedt. Dit zowel voor drank als voor eten en 

versnaperingen, maar ook gadget …  

Schat vooraf goed in welke afvalsoorten je verzamelt en hoeveel ophaalrecipiënten je dan moet 

ontlenen bij de uitleendienst. Je moet dus vanaf nu PMD en restafval scheiden.  

Aan de hand van bijgevoegde PPT wordt het nieuwe systeem en de bijhorende tarifering toegelicht. 

Het komt erop neer dat er verschillende soorten bakken zijn : sorteerophaalbakken voor PMD, 

sorteerophaalbakken voor Restafval die beiden in een andere container geledigd moeten worden. Je 

kan een container van 1100 l of 240 l ontlenen.   (770 l wordt niet meer beschikbaar). Bovendien moet 

je in de PMD zak ook werken met zakken die je per set van 10 moet bestellen.  

Op p 4 van de PPT staat de info beknopt samen gevat.  

Belangrijk is dus dat je vanaf nu je afval moet gescheiden laten ophalen bij evenementen en dat je 

betaalt per kg restafval doe wordt opgehaald. Bij PMD moet je met zakken werken in de ophaalbakken 

en betaal je per zak. Alle ophaalbakken (restafval en PMD) moeten op het einde van elk evenement 

leeg worden aangeboden zodat de Technische dienst die kan ophalen.  

➔ KLJ Halle vraagt of ze een PMD-container van 240 l  kunnen aanvragen voor het KLJ -lokaal 

omdat de blauwe zakken nu wegwaaien. -> Je stuurt hiervoor best een mailtje naar 

milieu@zoersel.be 

➔ De jeugdraad stelt voor om dit systeem na een jaar te evalueren. Het is nu moeilijk in te 

schatten wat de impact is op evenementen en hoe je vooraf kan inschatten hoeveel en welke 

bakken je dient te ontlenen.  

 

Suggesties aankopen ULZ  

De nieuwe materialen zorgen er ook voor dat het reglement van de uitleendienst dient 

aangepast te worden. Zie verder advies aanpassing reglement uitleendienst.  

De uitleendienst is er ter ondersteuning van het verenigingsleven. We polsen dan ook graag of 

er nog noden zijn aan logistieke ondersteuning waarvoor we kunnen bekijken of dit rekening 

houdend met  de budgettaire ruimte kan voorzien worden in de uitleendienst.  

Een aantal zaken zijn aan vervanging toe, er zijn ook plannen om een container met 

basismateriaal voor een buurtbabbel aan te kopen. Ook deze zou mee in de uitleendienst 

worden opgenomen. Heeft de jeugdraad nog suggesties voor aankoop of vervanging binnen 

de ULZ ? 

➔ Beugelklemmen voor het Heras-hekwerk te koppelen. Blijkbaar waren deze 

verdwenen en niet terug te vinden. Bij het aspibal zijn deze dus net gekoppeld kunnen 

worden. -> suggestie om nieuwe aan te kopen  

➔ Bijkomende tentjes van 3x3 m  

➔ Voetpinnen voor blokken van Herashekwerk vast te zetten. Eventueel zelf te plooien 

betonijzeren U’s.  

➔ Doeken voor Herashekwerk om backstage af te schermen. 
 

Bartraining ELZ  

De eerstelijnszone Voorkempen wil toogverantwoordelijken in jeugdhuizen en op evenementen 

versterken in hun rol door middel van het aanbieden van een bartraining. Hoe ga je om met dronken 

mensen ? Wat is het wettelijk kader ? Welke verantwoordelijkheid heb je als 

bar/toogverantwoordelijke ? Hoe brief je je barmedewerkers op een evenement ? Hoe maak je hen 
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bewust van hun preventieve rol ? Kortom een interessante sessie rond EHBDD : eerste hulp bij 

dronkenschap en druggebruik.  Momenteel valt de vorming samen met onze volgende jeugdraad. Ze 

gaan echter bekijken of ze dit nog kunnen verplaatsen. -> Geef de info alvast door aan jullie 

tapverantwoordelijke of verantwoordelijke werkgroep evenementen. Zodra datum bekend is volgt de 

uitnodiging -> nvdr : De bartraining gaat door op donderdag 28 april om 19u in het JOTH van 

Zandhoven. 

 

Nieuw modelattest Fiscale attesten kinderopvang 

We stuurden het al rond dat er een nieuw modelattest is voor het fiscale attest voor kinderopvang dat 

jullie voor jullie kampen en weekends kunnen afleveren aan ouders. Vanaf februari 2023 kunnen de 

gegevens digitaal aangeleverd worden via Belcotax-On-Web zodat dit automatisch wordt ingevuld op 

het aanslagbiljet van de ouders.  

Meer info : https://ambrassade.be/nl/nieuws/fiscale-attesten-kinderopvang-2022-nieuw-verplicht-

modelattest-is-er?utm_source=Ambrassade+Nieuwsbrief&utm_campaign=f40dce2017-

EMAIL_CAMPAIGN_2019_04_05_12_56_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_1fe842c9

9b-f40dce2017-29953353 

 

Attest goed gedrag en zeden model 2  

Er is een voorstel gedaan door twee Vlaamse ministers om vanaf het najaar 2022 te verplichten om 

vrijwilligers die werken met kinderen en jongeren een attest van goed gedrag en zeden, model 2 voor 

te leggen. Dit in het kader van bestrijding van seksueel geweld en grensoverschrijdend gedrag. Meer 

info : https://www.vlaanderenvrijwilligt.be/artikels/verplicht-uittreksel-strafregister/ 

De Vlaamse jeugdraad gaf echter een negatief advies bij de verplichte controle van het uittreksel 

strafregister binnen het jeugdwerk. https://vlaamsejeugdraad.be/nl/adviezen/uittreksel-strafregister 

Dit punt blijft op te volgen zodat jullie weten waarvoor jullie staan bij de start van het volgende 

werkjaar.  

 

Project Kennismakers  

Dit project van de bibliotheek ikv hun actie rond kennisdeling werd reeds eerder toegelicht door de 

cultuurfunctionaris. De jeugdraad zag toen de meerwaarde van een nieuw medium niet in. De 

jeugdraad vond het verstandiger om eerder in te zetten op bestaande kanalen. De bibliothecaris wil 

graag een werkgroep samen stellen om te bekijken hoe dit project verder kan worden opgenomen. Rik 

zal op 7 maart om 20u in de bibliotheek deelnemen aan dit overleg.  

 

Goedkeuring jeugdwerkstraat  

Scouts Halle had vorig jaar de vraag gesteld of het mogelijk was om iets als een schoolstraat in te 

richten aan hun lokaal om de verkeerveiligheid bij ophalen en afzetten van hun leden te verhogen. 

Akabe stapte in eerste instantie ook mee in het project. Er is echter gebleken dat hun doelgroep niet 

altijd de afstand kan overbruggen en er teveel leden rolstoelgebruikers zijn die tot aan het lokaal 

gebracht dienen te worden. Na de proefperiode werd in januari een evaluatie gemaakt. De 

gemeenteraad heeft het project jeugdwerkstraat op de Heideweg en Lage Weg en Ketelheide definitief 

goedgekeurd. Er werd wel nog eens op gehamerd dat de nadarbarelen door de scoutsleiding telkens 

correct volgens het tijdschema moeten geplaatst en verwijderd worden.  

 

Info voor scholen, nieuwe procedure  

Scholen geven aan dat ze een overload aan folders krijgen om in de boekentas of via hun e-

nieuwsbrief mee te geven zodat hun eigen info over de school soms niet meer tot bij de ouders komt.  

Er werd lang gezocht naar een oplossing want voor verenigingen is de school een belangrijk kanaal 

om info over hun evenementen tot bij de gezinnen en kinderen te brengen. De tussenoplossing is nu 

dat verenigingen hun activiteiten in Uit in Zoersel plaatsen/aankondigen, zodat een maand voor elke 

vakantie, een kort berichtje kan opgemaakt worden waarbij we de gezinsactiviteiten in de picture 

plaatsen. Dit bericht zal  dan doorgestuurd wordt naar de scholen met de vraag om dit in de e-

nieuwsbrief te plaatsen.  

We weten dat jeugdverenigingen niet zo vaak dingen plaatsen in UIT in Zoersel. Jullie kunnen dit via 

jullie login op de website die jullie ook gebruiken om jullie pagina van jullie vereniging op  de 

https://ambrassade.be/nl/nieuws/fiscale-attesten-kinderopvang-2022-nieuw-verplicht-modelattest-is-er?utm_source=Ambrassade+Nieuwsbrief&utm_campaign=f40dce2017-EMAIL_CAMPAIGN_2019_04_05_12_56_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_1fe842c99b-f40dce2017-29953353
https://ambrassade.be/nl/nieuws/fiscale-attesten-kinderopvang-2022-nieuw-verplicht-modelattest-is-er?utm_source=Ambrassade+Nieuwsbrief&utm_campaign=f40dce2017-EMAIL_CAMPAIGN_2019_04_05_12_56_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_1fe842c99b-f40dce2017-29953353
https://ambrassade.be/nl/nieuws/fiscale-attesten-kinderopvang-2022-nieuw-verplicht-modelattest-is-er?utm_source=Ambrassade+Nieuwsbrief&utm_campaign=f40dce2017-EMAIL_CAMPAIGN_2019_04_05_12_56_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_1fe842c99b-f40dce2017-29953353
https://ambrassade.be/nl/nieuws/fiscale-attesten-kinderopvang-2022-nieuw-verplicht-modelattest-is-er?utm_source=Ambrassade+Nieuwsbrief&utm_campaign=f40dce2017-EMAIL_CAMPAIGN_2019_04_05_12_56_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_1fe842c99b-f40dce2017-29953353
https://ambrassade.be/nl/nieuws/fiscale-attesten-kinderopvang-2022-nieuw-verplicht-modelattest-is-er?utm_source=Ambrassade+Nieuwsbrief&utm_campaign=f40dce2017-EMAIL_CAMPAIGN_2019_04_05_12_56_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_1fe842c99b-f40dce2017-29953353
https://www.vlaanderenvrijwilligt.be/artikels/verplicht-uittreksel-strafregister/
https://vlaamsejeugdraad.be/nl/adviezen/uittreksel-strafregister
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gemeentelijke website up to date te houden. Mochten jullie je login kwijt zijn. Stuur een mailtje naar 

communicatie@zoersel.be om je login en paswoord te resetten.  

De scholen hadden wel aangegeven dat ze wel nog toestaan dat het jeugdwerk zichzelf komt 

voorstellen op de school en tijdens de speeltijd spelletjes komt spelen bij de start van een jeugdwerk 

jaar.  

 

Speelruimte : voorstellen wijkbudget : Melkweg, Smispleintje 

In het kader van wijkbudgetten werden oorspronkelijk 8 voorstellen ingediend. Een aantal zijn 

afgehaakt toen er gevraagd werd om hun dossier te vervolledigen of zijn samen gebracht omdat het 

over dezelfde wijk of site gaat. De twee voorstellen die de finaleronde gehaald hebben, zijn 

beoordeeld door een jury waar sectorambtenaren maar ook voorzitters van de adviesraden samen deel 

van uit maakte. Uiteindelijk heeft het schepencollege besloten om beide projecten te aanvaarden en 

voor beide projecten een budget van max. 10.000 euro te voorzien.  

Bij beide projecten zitten er ook voorstellen rond verhogen van de speelwaarde op hun buurtplein. Het 

eerste is een bestaand wijkspeelplein aan de Melkweg. Het tweede is een voorstel om vergroening en 

speelimpulsen te voorzien aan een nieuwe site genaamd Smisplein ter hoogte van de Smissestraat 

naast en voor Buurthuis Ter Smisse. Er zal nu verder met de indieners van de projecten rond de tafel 

gezeten worden om dit te concretiseren en te bekijken hoe dit volgens de veiligheidsnormen kan 

uitgevoerd worden.  

 

Speelruimte : Dwergenbos inrichtingsplan  

De jeugdraad gaf eerder advies bij de aanvraag van Kempens Landschap om subsidies te bekomen in 

het kader van het toegankelijker maken van het Dwergenbos. In de aanvraag zaten niet alleen 

infoborden maar ook door kleine landschappelijke ingrepen die de speelwaarde verhogen. Het dossier 

werd goedgekeurd en de subsidies werden binnen gehaald.  

 

Bespreken en Adviseren   

 

Werkingstoelage jeugdverengingen en jeugdhuizen (werkingsubsidies) 2022  

Aangezien de eerste helft van het jeugdwerkjaar nog geen normaal verloop kende omwille van corona 

werd gevraagd of het opportuun is om opnieuw een forfaitaire toelage toe te kennen aan de 

verenigingen op basis van het gemiddelde van 2018-2019. De cultuurraad en sportraad gaven hierover 

al een positief advies.  

 

➔ Advies jeugdraad :  De jeugdraad geeft een positief advies het voorstel om de werkingstoelage 

voor jeugdhuizen en jeugdverenigingen opnieuw forfaitair toe te kennen eind 2022.  

 

Ontwerp Buurtpaviljoen Achterstraat  

In het kader van leader-coronasubsidies werd een voorstel ingediend dat vanuit de werkgroep 

buitensporten is voorgesteld. Ook jeugdverenigingen hebben de meerwaarde van een afdak om onder 

te spelen bij warmte of neerslag gekend tijdens corona. Een overdekte buitenruimte voor vereniging 

om activiteiten te ontwikkelen zou dus een meerwaarde zijn. Het nodigt ook individuen uit om elkaar 

te ontmoeten en zet aan tot verbinding. We tonen het ontwerp dat hiervoor door een architect werd 

uitgewerkt. Het innovatieve is ook dat er bekeken zal worden in welke maten materialen uit afbraak 

gerecycleerd kunnen worden (circulair bouwen) en er is de mogelijkheid om op een deel van de units 

een groendak te voorzien. Aan de verschillende adviesraden wordt gevraagd hoe ze de inzet zien voor 

hun verenigingen en aan welke voorwaarden dit buurtpaviljoen dient te voldoen.  

➔ Bespreking en Advies jeugdraad : De integratie van een openbaar toilet zou een meerwaarde 

zijn gelet op de gevoeligheden die naar voor gekomen zijn tijdens het overleg rond de site in 

het voorjaar. Voor jeugdverenigingen is het belangrijk dat onder het afdak de obstakels (vb 

banken, sportelementen) geconcentreerd worden aan de rand zodat er voldoende 

beweegruimte om te spelen rest.    

De jeugdraad vraagt wel om de fietsenstalling op een strategische plaats terug in te planten.  
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Ook de kinderopvang zal er gebruik van kunnen maken in de zomer als beschutting tegen de 

zon. De school zou het kunnen gebruiken als buiten-leslokatie.  

De jeugdraad stelt zich wel vragen over de inplanting van het buurtpaviljoen. Het lijkt dat de 

      inplanting nu voorzien is in het midden van het grasveld. De jeugdraad stelt voor om die meer  

      naar de brandweg/sporthal toe te schuiven zodat er nog een grasplein tussen het  

      buurtpaviljoen en het jeugdhuis overblijft.  

      De jeugdraad doet de suggestie om aan de kant kleine metalen goaltje te voorzien zodat dit  

       als spelelement kan geïntegreerd worden.  

 

Werkgroep buitenspeeldag  

Op 20 april van 13.30u tot 17u zal de jeugdraad opnieuw deelnemen aan de buitenspeeldag. Hiermee 

vragen we aandacht voor het recht op buitenspelen. Wie kan er die dag komen helpen? We zoeken 

mensen die mee toezicht willen houden aan het springkasteel, helpen bij de grote buitenspelen, 

schminksters, mensen die de spleinspelen willen aansturen, …. De opbouw start om 10u aan den 

Bremberg. Helpers worden verwacht tegen 13u zodat iedereen paraat staat tegen 13.30u als de 

kinderen toe komen. We roepen op om de activiteit mee bekend te maken bij jullie leden omdat we 

niet langer een flyer kunnen verdelen via de scholen. Om 17u ronden we af en zijn helpende handen 

welkom bij de afbraak. Laat weten wie er van jullie vereniging kan komen helpen. Graag naam en 

telefoonnummer doorgeven voor de paasvakantie.  

Wil je graag mee de buitenspeeldag in elkaar steken dan ben je welkom op de werkgroepsvergadering 

op 9 maart om 19u. Stef  is op post.  

 

Aanvraag speerpuntactie  

Chiro waks organiseert van 7 t.e.m. 10 oktober 2022 hun feestweekend Waksation. Naast de quiz is er 

ook hun jaarlijkse fuif. Ze vragen voor dit evenement een erkenning aan als jeugdspeerpuntactie :  

 

➔ Advies jeugdraad :  De jeugdraad geeft een positief advies bij aanvraag van Chiro Waks om -

hun feestweekend van 7 t.e.m. 10 oktober 22 te erkennen als speerpuntactie.  

  
Aanpassing retributiereglement uitleendienst n.a.v. nieuwe materialen ter ondersteuning van 

afvalarme en gescheiden afvalophaling bij evenementen. (herbruikbare bekers, was-unit, PMD -

afvalrecipienten)  

 

Eerder werd de uitleendienst uitgebreid met herbruikbare bekers en een was-unit om organisatoren van 

evenementen te ondersteunen bij het organiseren van afvalarme evenementen. Vanaf nu voeren we 

ook het diftar-systeem in voor evenementen en ben je verplicht om je afvalinzameling in 2 stromen te 

scheiden : restafval en PMD+.  Hiervoor werden binnen de uitleendienst bijkomende ophaalbakken en 

afvalcontainers aangekocht binnen de uitleendienst. Aan de hand van PPT werd het nieuwe systeem 

toegelicht.  

Je zal vanaf nu ook restafval betalen per gewich. De betaling gebeurt niet meer via de factuur van de 

gemeente. Hiervoor krijg je een factuur van Igean.  

PMD dient ook in zakken te worden aangeboden. Je dient dus vooraf PMD-zakken aan te kopen.  

De bijkomend aangekochte materialen in de uitleendienst ifv afvalarme evenementen worden mee 

opgenomen in het reglement uitleendienst. Jullie vonden dit reglement bij de uitnodiging.  

Het is dus van belang om bij jullie evenementen vooraf goed na te denken hoe jullie afval kunnen 

beperken en in te schatten hoeveel afval jullie zullen verzamelen per fractie : restafval en PMD+. Op 

basis van deze inschatting kan je dan het nodige materiaal vastleggen in de uitleendienst.  

 

➔ Advies jeugdraad :  De jeugdraad geeft een positief advies bij de herziening van het 

retributiereglement uitleendienst. Het vraagt enige aanpassing als organisator. De jeugdraad 

vraagt om het systeem na een jaar te evalueren. 
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Aanpassing reglement speerpuntactie (inclusieve evenementen) 

Op vorige jeugdraad deden we een rondvraag naar de beschikbaarheid in de omgeving van een 

mindervalidentoilet op de sites waar jeugdspeerpuntacties doorgaan. Er werd toen door de jeugdraad 

opgemerkt dat zelfs al is er een mindervalidentoilet aanwezig, je dit niet altijd ter beschikking kan 

stellen omdat de ruimte vaak als backstage of stockage gebruikt wordt en daardoor niet vrij 

toegankelijk is voor het publiek.  

Het schepencollege wenst echter te werken rond inclusieve evenementen door ze toegankelijker te 

maken voor rolstoelgebruikers. Hiervoor stelt men voor om aan het reglement speerpuntactie toe te 

voegen dat men enkel een speerpuntactie toegewezen kan krijgen als er een mindervalidetoilet wordt 

voorzien. In het reglement wordt echter wel voorzien dat er een toelage kan aangevraagd worden voor 

het ontlenen van een mindervalidetoilet van maximum 300 euro per speerpuntactie.  

Daarnaast wordt in het reglement ook toegevoegd dat het doorverhuren van herbruikbare bekers en de 

verkoop van PMD+-zakken voor evenementen niet onder de vrijstelling van retributie valt als een 

evenement erkent wordt als speerpuntactie. Deze staan in het reglement uitleendienst vermeld onder 

rubriek ‘niet van retributie vrij te stellen artikelen met vast tarief voor alle gebruikersgroepen’.  

 

➔ Advies jeugdraad :  De jeugdraad geeft een positief advies bij de herziening van het reglement 

erkenning speerpuntactie.  

 

Aanpassing reglement kampvervoertoelage (stijgende kostprijs agv tolheffing, stijging 

brandstofprijzen) 

Op vorige jeugdraad werd een positief advies gegeven bij het optrekken van de kilometervergoeding 

voor kampvervoer van 1.5 euro naar 1.8 euro/km. Deze verhoging werd reeds geadviseerd door de 

jeugdraad ikv opmaak meerjarenplan. Hier wordt nu gevolg aan gegeven.  

Het reglement werd ondertussen ook nog aangepast aan de realiteit dat er geen kampvervoer kan 

aangevraagd worden op zondag.  De voorbije jaren werd wel toegestaan dat dit kon op zaterdag en 

feestdagen. Dit werd dus ook gewijzigd in het reglement. De datum voor het aanvragen van 

kampvervoer werd vervroegd naar 15 mei. Gelet op het feit dat er in het meerjarenplan geen 

budgettaire opsplitsing meer is binnen overig beleid, diende er ook een aanpassing te gebeuren in 

artikel 10. Er staat nu vermeld dat er een krediet voorzien is van 2000 euro. De paragraaf over de 

procentuele vermindering die werd doorgevoerd indien het budget ontoereikend is werd opgeheven.  

Indien het krediet ontoereikend is wordt er een oplossing gezocht binnen de middelen van niet-

prioritair beleid.  

 

➔ Advies jeugdraad :  De jeugdraad geeft een positief advies bij de herziening van het reglement 

kampvervoer.  

 

Aan u 
Voorstellen en suggesties rond de jeugdvriendelijkheid van de gemeente 

- Suggestie om opnieuw EHBO-cursus te voorzien voor jeugdwerkers. In het najaar werd 

hier al naar gevraagd, maar Rode Kruis heeft al zijn vormingen gestaakt omwille van 

corona.  

- Nick doet de suggestie om opnieuw een cursus GO in te richten.  

Aankondigingenrondje activiteiten 

- 26 februari, 15u : informele jeugdwerkersbijeenkomst Oude Beesten, Nieuwe mensen 

- 26 februari, aansluitend aan OBNM, Jin-café Scouts Zoersel 

 

Post en Weetjes   
https://www.ovam.be/ondersteuning-voor-lokaal-erkende-jeugdverenigingen 

Volgende jeugdraad :  

Agendacommissie : 24 maart  

Algemene vergadering  31 maart, locatie nog niet bepaald.  

 

https://www.ovam.be/ondersteuning-voor-lokaal-erkende-jeugdverenigingen

