VERSLAG VAN DE JEUGDADVIESRAAD VAN 29 JANUARI 2021
Aanwezigen:
Laura Lami, voorzitter
Kaat Seghers, voorzitter
Robbe Huysmans, JH ODT
Sanja Cooreman, Chiro Malegijs
Stef Van Droogenbroeck, Chiro Malegijs
Michaël Troost, PJV
Luna Nicolas, Chiromeisjes Londerzeel
Phil Drieghe, Jeugdhuis Heidestip
Dorien De Smedt, KAJ meisjes Malderen
Nand Seghers, Scouts Londerzeel
Vic Sarens, Chirojongens Steenhuffel
Caro April, Chiro Malegijs
Caulier Amber, Chiromeisjes Steenhuffel
Meseret Saerens, Chiromeisjes Steenhuffel
Thielemans Jonas, Jeugdhuis ODT
Jan Rommel, Chirojongens Londerzeel
Dimitri ROBBYNS, Schepen
Conny MOONS, Burgemeester
Tinneke VAN SANDE, Vrijetijdsconsulent
LOCATIE EN UUR
Online meeting om 20u00.
1.

GOEDKEURING VORIG VERSLAG
Het vorige verslag werd goedgekeurd.

2.

STAND VAN ZAKEN CORONA

Toelichting burgemeestersbesluit door burgemeester en schepen van jeugd
De toename van het aantal besmettingen, dit keer ook bij kinderen en jongeren, leidt tot
bijkomende maatregelen in Londerzeel.

Gemeente Londerzeel
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Brusselsestraat 25
1840 Londerzeel

Het coronavirus heeft ons nog steeds in zijn greep. Ondanks de hoopvolle vooruitzichten
richting de vaccinatiecampagne blijft de veiligheidssituatie urgent. Op landelijk niveau
zien we diverse uitbraken en ook nieuwe, besmettelijke varianten zijn aan hun opmars
bezig. Bovendien worden er de afgelopen weken steeds meer besmettingen bij kinderen
en jongeren vastgesteld. Zo ook in Londerzeel, waardoor leerlingen van diverse klassen
in verschillende scholen in quarantaine werden geplaatst.
Om de huidige situatie in Londerzeel in zijn geheel te evalueren, kwam het lokaal
veiligheidsoverleg op donderdag 28/1/2021 samen. Rekening houdend met de
huidige situatie, werd uit voorzorg beslist om alle vrijetijdsactiviteiten, inclusief
activiteiten gericht op -12 jarigen te verbieden vanaf zaterdag 30/1/2021 en dit
voor onbepaalde duur. Deze beslissing werd op vrijdag 29 januari gunstig geadviseerd
door het Agentschap Zorg en Gezondheid en de provinciegouverneur.
Concreet houdt de beslissing het volgende in:
•
•
•
•
•
•

Alle indoor gemeentelijke infrastructuur (sport, cultuur, …) wordt gesloten en is
niet beschikbaar voor verhuur;
Alle (voor zowel -12 als +12-jarigen) bijeenkomsten van jeugdwerking,
groepssportwerking culturele samenkomsten en evenementen worden verboden;
Jeugdkampen (kinderen en jongeren) gedurende de krokusvakantie zijn
verboden;
De huidige beslissing gaat in vanaf 30 januari 2021 tot en dit voor onbepaalde
duur.
De lessen in het deeltijds kunstonderwijs (De Academie Londerzeel) worden niet
opgeschort.
Sporten met maximaal 4 personen in buitenlucht en met de nodige afstand is
mogelijk.

De reden voor de late bekendmaking was omdat het de veiligheidscel belangrijk leek om
na de uitbraak van de Britse variant van corona voldoende informatie in te winnen over
de impact en veiligheidsrisico’s. Na overleg met Agentschap Zorg en Gezondheid werd
het voorstel van deze afkoelingsperiode afgetoetst bij de gouverneur. Aangezien het
advies en de goedkeuring pas op vrijdagnamiddag (29/1/2021) werd afgeleverd, kon de
beslissing pas op vrijdagnamiddag worden bekend gemaakt.
Voor het verenigingsleven zijn het bijzondere en onzekere tijden. Dag in dag uit geven
tal van vrijwilligers het beste van zichzelf om een kwalitatief vrijetijdsaanbod te voorzien
in onze levendige gemeente. Velen waren inmiddels ongetwijfeld reeds aan de slag om
de vernieuwde bovenlokale regels met betrekking tot het jeugdwerk te integreren in de
werking. We begrijpen dan ook dat deze beslissing opnieuw een grote impact heeft.
De leden van de jeugdraad betreuren de beslissing, net op het moment dat er terug wat
perspectief geboden werd voor +12 jarigen.
Velen geven ook aan het contact met de +12 jarigen voor een groot stuk kwijt te zijn en
er niet altijd veel interesse is om deel te nemen aan online activiteiten. Online
alternatieven worden niet altijd meer enthousiast ontvangen, dus blijven vele jongeren
liever weg. De aanwezigen missen perspectief en hopen dat de maatregelen snel kunnen
versoepelen.

2/6

•

Uitwisseling online aanbod voor +12
Vele jeugdbewegingen hebben het moeilijk om hun +12 jarigen online te
bereiken. Er haken heel wat jongeren af en ze geven aan dat ze hun buik vol
hebben van het online connecteren. Via de participatietool mentimeter peilen we
naar enkele good practices van anderen:
-

Geocaching

-

Strava groepen opzetten per jeugdbeweging. Eventueel met battles?

-

Online escape room

-

Online pictonary en weerwolven

•

3.

HERKEURING JEUGDLOKALEN DOOR DE BRANDWEER

Aangezien de controles jaarlijks voor heel wat opmerkingen zorgen die niet worden
opgevolgd of opgelost (jaarlijks dezelfde opmerkingen waar niets wordt aangedaan), zal
er vanaf nu een herkeuring gebeuren. Vanaf nu krijgt men na afloop van de keuring een
aantal weken om aan de slag te gaan met die opmerkingen. Nadien volgt de controle.
De wijze van controle wordt ook mee opgenomen in het nieuwe reglement van
werkingssubsidies van komend jaar (waarin alle input van de denktank jal werd reeds
meegenomen en geïntegreerd). Op die manier hopen we dat ook de brandcontrole en de
opvolging beter zal verlopen.
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De herkeuring zal plaatsvinden op 13maart 2021 tussen 10 en 13u.Tinneke houdt alle
verantwoordelijken op de hoogte van het exacte aankomstuur.

4.

LEIDINGSDAG 2021

Normaal vindt in het voorjaar de leidingsdag plaats. We moeten nadenken of we een
digitaal alternatief willen of dit liever uitstellen.
De leden van de JAL geven aan geen nood te hebben aan een alternatief online
evenement en wachten liever af tot wanneer dit moment fysiek kan doorgaan.
SOLLICITATIEMOGELIJKHEDEN EN VOORSTELLING
SPEELPLEINWERKING

5.

Silke en Charlotte van de stuurgroep van het speelplein komen de speelpleinwerking
voorstellen. Het is vanaf nu mogelijk om te solliciteren voor deze superleuke vakantiejob.
Om aan de slag te gaan als volwaardig animator op het speelplein van de
Gemeente Londerzeel dien je aan volgende voorwaarden te voldoen:
•

In het bezit zijn van een attest animator uitgereikt door de Vlaamse Gemeenschap

•

in het jaar van indiensttreding 16 jaar oud worden

•

hebben een positieve stageperiode van 2 weken doorlopen op een erkend
speelplein vrijwilligersvergoeding van 34.71 euro per dag bij de Gemeente
Londerzeel).

•

Twee weken ervaring op speelplein Londerzeel (vrijwilligersvergoeding van 34.71
euro per dag).

Nieuw!
Studenten die voldoen aan één van onderstaande opsommingen kunnen zonder in het
bezit te zijn van een attest van animator ook als volwaardig animator aan de slag:
•

In het bezit zijn van een diploma hoger sociaal of pedagogisch onderwijs

•

Leiding geven in een erkende jeugdbeweging (met minstens één jaar ervaring).

Zij dienen slechts twee ervaringsweken op het speelplein (vergoed aan
vrijwilligersvergoeding van 34.71 euro per dag) te doorlopen in plaats twee weken stage
+ twee ervaringsweken.
Deze nieuwe regelgeving gaat in met ingang van 1 januari 2021 voor de nieuwe
animatoren.
Om animator te worden bij de inclusieve speelpleinwerking, moet je aan de
volgende voorwaarden voldoen:
•

minstens 18 jaar zijn of een attest 'monitor' bezitten ofwel houder zijn van een
diploma hoger sociaal of pedagogisch onderwijs, ofwel minstens één jaar ervaring
hebben als leider bij een erkende jeugdbeweging.
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Cursus animator in het jeugdwerk
Wie een attest wil behalen van ’(hoofd)animator in het jeugdwerk‘ moet een cursus
volgen. Er zijn verschillende organisaties die zo'n cursussen organiseren, elk met hun
eigen praktische regeling:
•

Vlaamse Dienst Speelpleinwerk

•

Kazou

•

Crefi

•

Koning Kevin

Nadat je een cursus gevolgd hebt, dien je nog een stage doorlopen. Indien je hiervoor
slaagt, ontvang je je definitieve attest van animator. Voor de stage (twee weken) kan je
terecht op onze speelpleinwerking.
Wanneer je een cursus gevolgd hebt, betaalt de Gemeente Londerzeel een deel terug.
Wend je hiervoor tot de Jeugddienst of lees meer over de subsidie kadervorming.
Als je na het behalen van je attest graag animator wil worden op het speelplein van
Londerzeel, moet je twee weken als 'vrijwilliger' doorlopen. Daardoor krijg je de nodige
ervaring bij ons speelplein en kan je nadien vol zelfvertrouwen als volwaardige animator
meedraaien.
Verloning
Er zijn verschillende verloningen:
•

34.71 euro per dag voor fulltime animator zonder attest (stagiair)

•

34.71 euro per dag voor fulltime animator met attest, maar zonder ervaring op
speelplein Londerzeel (vrijwilliger)

•

81,92 euro per dag voor fulltime animator met attest of student sociale richting
hoger onderwijs

•

83,75 euro per dag voor een fulltime hoofdanimator

Deze bedragen zijn vrijgesteld van RSZ-bijdrage en bedrijfsvoorheffing.
(Hoofd)animatoren met een attest of gelijkgesteld via studies worden tewerkgesteld
binnen het statuut tijdelijke tewerkstelling in de socio-culturele sector. Dit wil zeggen dat
deze animator maximum 25 dagen per jaar mag werken op de Londerzeelse
speelpleinwerking.

6.

VARIA
-

Jonas Thielemans (ODT) is benieuwd naar de stand van zaken rond de
gasboetes. Dit reglement werd vorig jaar voorgesteld op de jeugdraad en de
leden zijn benieuwd naar hoeveel boetes er effectief werden uitgeschreven, of
welke andere alternatieve sancties werden getroffen. Burgemeester Conny
Moons vraagt dit na bij de politie.
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-

7.

Jonas Thielemans (ODT) roept op om goed af te spreken en te communiceren
over de data van evenementen na corona om te vermijden dat niet alle
evenementen dezelfde data vallen.

OVERLOPEN AGENDA

VOLGENDE (ONLINE) VERGADERING: VRIJDAG 19 FEBRUARI OM 20U.
De verslaggever,
Tinneke Van Sande
Vrijetijdsconsulent
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