VERSLAG VAN DE JEUGDADVIESRAAD VAN 31 JANUARI 2020
Aanwezigen:
Laura Lami, Voorzitter
Kaat Seghers, Voorzitter
Caro April, Chiro Malegijs
Stef Van Droogenbroeck, Chiro Malegijs
Michaël Troost, PJV
Phil Drieghe, jeugdhuis Heidestip
Brent Van Hemelrijck, Chiro Malderen
Marthe Goossens, Chiro Malderen
Nand Seghers, Scouts Londerzeel
Rik Van Erp, Scouts Londerzeel
Victor Fimmers, Chirojongens Londerzeel
Thomas Van Crombruggen
Jonas Thielemans, Jeugdhuis ODT
Dorien Desmedt, KAJ meisjes Malderen
Daan Stallaert, Chirojongens Klaas
Jan Steenackers, Chirojongens Klaas
Laïke Van Den Broeck, Chiromeisjes Klaas
Dimitri ROBBYNS, Schepen van jeugd
Conny MOONS, Burgemeester
Erik Vogelaere, Hoofdcommissaris
Tinneke VAN SANDE, Vrijetijdsconsulent
Verontschuldigd
Chiromeisjes Londerzeel
Kristof SABLON, Coördinator dienst vrije tijd
Afwezig:
KAJ D’Aa

LOCATIE EN UUR
Administratief Centrum, Zaal Van Roy 20u00
1.

GOEDKEURING VORIG VERSLAG

Het vorige verslag wordt goedgekeurd.

Gemeente Londerzeel
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Brusselsestraat 25
1840 Londerzeel

2.

DRINGEND ADVIES GEVRAAGD: WIJZIGING POLITIEREGLEMENT N.A.V.
AANHOUDENDE ONVERLAST

Naar aanleiding van de aanhoudende overlast binnen onze gemeente ziet men zich
genoodzaakt om het politiereglement aangaande Gemeentelijke administratieve sancties
aan te passen. In samenspraak met de korpschef en de burgemeester zouden volgende
wijzigingen in het huidige politiereglement wenselijk zijn:
-

Het mogelijk maken van GAS-boetes vanaf de leeftijd van 14 jaar
(momenteel ligt de leeftijdsgrens op 16 jaar)

-

Aanpassing van de bedragen van de geldboetes: € 175 voor minderjarigen en
€250 euro voor meerderjarigen.
Momenteel bedraagt de geldboete € 125.

Het is de bedoeling om deze aanpassing van het politiereglement na 2/3 de meerderheid
goed te keuren op de gemeenteraadszitting. Aangezien de wet voorschrijft dat het advies
van de jeugdraad noodzakelijk is alvorens men bepalingen in een reglement opneemt die
betrekking hebben op minderjarigen, wordt het advies van de jeugdraad gevraagd.
Burgemeester Conny Moons gaf een uitgebreide toelichting over de GAS-boetes aan de
hand van een powerpoint presentatie, welke aan alle leden zal worden overgemaakt.
Als eerste wenst de burgemeester te benadrukken dat een uitzonderlijke maatregel is en
moet blijven. Een GAS-boete alleen zal het probleem niet kunnen oplossen, maar kadert
als klein onderdeel in een integrale aanpak. De GAS-boete zal in de eerste plaats zal
worden aangegrepen als middel om een gesprek met de betrokken jongere en zijn
directe omgeving aan te gaan waarbij er ruimte is voor een constructief overleg.
Daarnaast werd ook duidelijk aangegeven dat een geldboete niet de eerste keuze hoeft
te zijn, en een gemeenschapsdienst of louter het bemiddelingsgesprek op zich op
gelijkwaardige hoogte wordt geplaatst bij de keuze van sanctionering. Dit
bemiddelingsgesprek zal worden geleid door een externe, neutrale bemiddelaar. Op die
manier wordt de zorg van enkele leden van de JAL ook weggenomen dat er ten allen tijde
neutraliteit zal zijn bij de keuze voor de gepaste maatregel. De vraag wordt gesteld of er
al veel GAS-boetes zijn uitgeschreven en of dit werkelijk een wezenlijke bijdrage kan
leveren aan het probleem. Hoofdcommissaris Vogelaere geeft aan dat
het politiereglement momenteel niet helemaal volledig is waardoor er nog niet veel GASboetes werden uitgeschreven. Het is natuurlijk de bedoeling om efficiënter te kunnen
optreden wanneer de GAS-boetes zoals in het voorstel worden opgenomen in het
politiereglement. Schepen Robbyns hamert op de integrale aanpak in nauw contact met
ouders en schoolomgeving en de oprichting van een AD HOC commissie. De leden van de
JAL wensen hiervan op de hoogte te blijven en zouden graag betrokken worden.
Na een uitgebreide toelichting rond GAS-boetes door de burgemeester kan de
jeugdadviesraad zich akkoord verklaren met de vraag tot aanpassing van het
politiereglement. 16 van de 17 leden gaven een gunstig advies.
De JAL wenst nogmaals het belang van een integrale aanpak van dit probleem te
benadrukken, waarin de GAS-boete slechts een fractie is van de verschillende te nemen
maatregelen. Een integraal gemeentelijk jeugdbeleid dat inzet op preventie en welzijn
van jongeren en voldoende middelen en mankracht voor jeugdwerk voorziet lijkt hier
essentieel. De leden van de JAL willen dan ook vragen om regelmatig feedback te krijgen
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rond de uitgeschreven GAS-boetes na de wijziging van het politiereglement (aantal
boetes en keuze van sanctie) en de volgende stappen die zullen worden genomen. De
onrust die momenteel in Londerzeel heerst kan worden aangegrepen als een belangrijke
kans om in te zetten op een allesomvattend jeugdbeleid waarbij preventieve maatregelen
(aanstellen van een jeugdopbouwwerker, meer plaats en ruimte voor jongeren,
structurele ondersteuning van lokale jeugdwerkinitiatieven,….) de voorkeur krijgen.
Jeugdbewegingen en jeugdhuizen moeten worden gezien als ontmoetingsplaatsen die
inzetten op sociale inclusie, ondersteuning van kansengroepen, artistieke creatie,
ondernemerschap, huistaakbegeleiding en identiteitsontwikkeling. Met de
nodige ondersteuning van de lokale overheid kunnen deze jeugdwerkinitiatieven een
wezenlijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling en verdere vorming van jongeren. Het
spreekt dan ook voor zich dat de jeugdadviesraad vraagt om blijvend betrokken te
worden bij dit belangrijk thema.

3.

VRAGEN ROND SECURITYMAATREGELEN

Op vraag van de JAL komt hoofdcommissaris Vogelaere de securitymaatregelen voor
fuiven en evenementen toelichten. De jeugdraad kan op dit moment zijn vragen stellen.
Hoofdcommissaris Vogelaere onderstreept het belang van professionele security en
illustreert met enkele videofragmenten waarbij de beveiliging van een evenement fout
liep. De leden van de JAL stellen de vraag of men openstaat voor fuifstewards. Deze
fuifstewards zijn vrijwilligers die worden opgeleid om de aanwezige security te
ondersteunen bij het uitvoeren van hun taak. Tinneke onderzoekt de mogelijkheden,
mogelijke opleidingen en eventuele subsidies die hier voorhanden zijn.
De leden van de JAL vragen een overzicht van goede securityfirma's, omdat er vaak veel
verschil is in kwaliteit. Het erkenningsnummer van het bedrijf is in deze de garantie.
Tinneke bezorgt een lijst van goede securityfirma's.
Chiro Malderen vraagt of het mogelijk is om meer te patrouilleren bij het einde van een
fuif. De hoofdcommissaris noteert de fuiven en zal dit intern doorgeven.

4.

WERKINGSSUBSIDIES: HERSCHIKKING RESTBEDRAG

De werkingssubsidies van 2019 werden op basis van het subsidiereglement berekend en
voorgelegd aan de JAL. Sinds dit jaar zijn er 12 jeugdwerkinitiatieven waaronder de
subsidies worden verdeeld (jeugdhuis Heidestip is erbij gekomen).

Chiro Malegijs
KAJ D'Aa
KAJ Meisjes Malderen
Chiro Malderen
Chirojongens Klaas
Chiromeisjes Klaas
Scouts
Chiromeisjes Londerzeel
Chirojongens Londerzeel
PJV
Jeugdhuis ODT
Jeugdhuis Heidestip

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

4.435,70
1.988,71
488,98
7.334,02
4.029,48
4.312,92
4.640,22
4.536,91
3.331,68
2.801,38
4.870,66
1.179,34
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Met het restbedrag werden herbruikbare bekers voor alle jeugdwerkinitiatieven
aangekocht. Elke vereniging ontving 750 herbruikbare bekers. Jeugdhuis ODT koos voor
de opbergboxen, omdat zij al over de nodige bekers beschikken. Er zijn nog een aantal
verenigingen die de bekers moeten ophalen bij de dienst Vrije Tijd, zij worden gevraagd
contact op te nemen met de dienst om concreet af te spreken.

5.

LEIDINGSDAG

Er dient een datum en werkgroep bepaald te worden voor de leidingsdag van 2020. Dit
jaar kende de leidingsdag weinig succes. Er was bijna geen opkomst en de leden zijn niet
echt enthousiast over de huidige werking van dit project. Er wordt geopperd dat er nood
is aan een nieuw format. De leden stellen zich de vraag of het niet mogelijk is om dit
project te koppelen aan de dag en nacht van de jeugdbeweging. Er zou vrijdagavond
voor de nacht van de jeugdbeweging een etentje kunnen worden georganiseerd. Op die
manier kunnen we er ook voor zorgen dat er heel wat mensen aanwezig zijn voor de
muziekoptredens die de fuif voorafgaan. De kinderfuif zou dan wegvallen maar in de
plaats hiervan zouden we een overkoepelend event kunnen organiseren, waarbij alle
jeugdbewegingen elk een tof standje bemannen en de leden en alle andere kinderen via
een doorschuifsysteem van allerlei spelletjes en activiteiten kunnen genieten. Op die
manier wordt er een toffe, verbindende activiteit voor de jeugd van Londerzeel
georganiseerd en kunnen de jeugdbewegingen tegelijkertijd hun jeugdbeweging in de
kijker zetten naar niet-leden. De filosofie van de dag en nacht van de jeugdbeweging
indachtig is dit een leuke actie dat alle kinderen warm kan maken voor jeugdbewegingen.
Voorstel JAL op 6/12/2019: tegen 31/1/2020 heeft elke jeugdvereniging een idee/visie
bedacht over hoe een ideale leidingsdag er voor hen moet uitzien. Nadien bepalen we de
werkgroep en de datum.
Dit punt werd verplaatst naar de eerstvolgende JAL van 6 maart wegens de uitgebreide
vorige punten die prioriteit kregen.

6.

INPUT REGLEMENT KERSTMARKT: ADVIES JEUGDADVIESRAAD

Er waren enkele bedenkingen en suggesties bij het reglement van de kerstmarkt. Het
lijkt ons een goed idee om deze te bundelen in een advies dat kan worden overgemaakt
aan het college van Burgemeester en schepenen.
Wie wil zijn input geven en mee in een eerste advies van 2020 gieten?
Er was nog wat onduidelijkheid rond het schenken van sterke dranken tijdens de
kerstmarkt en welke verenigingen in aanmerking komen om een standje met sterke
dranken te plaatsen.
Opmerking ODT: wat als er keer op keer dezelfde vereniging wordt uitgeloot? Vaak
oneerlijk.
Dit punt werd verplaatst naar de eerstvolgende JAL van 6 maart wegens de uitgebreide
vorige punten die prioriteit kregen.
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7.

VORMING

Tinneke informeert bij Vasco Moyson naar info rond 'tenten opzetten' workshop.
Workshop leren tappen en vaten aansluiten bij JH ODT krijgt een GO? Liefst ook op een
vrijdag?
Deze vragen worden doorgeschoven naar de volgende JAL.
Op de JAL van 3 april of 8 mei zal de brandweer een vorming komen geven rond
brandveiligheid op kamp. De leden beslissen om deze vorming te laten doorgaan op 8
mei.

8.

LAAGDREMPELIGHEID VAN EEN JEUGDBEWEGING: HOE HERKENNEN WE
FINANCIËLE PROBLEMEN EN HOE GAAN WE HIERMEE OM?

Chiromeisjes Londerzeel kaart bovenstaand probleem aan. Er bereiken hen regelmatig
berichten dat kinderen niet mee kunnen op kamp of betalende uitstappen omdat dit
financieel niet mogelijk is thuis. Men stelt de vraag op welke manier de jeugdbeweging
maar ook de gemeente hier eventueel kan ondersteunen en een rol spelen.
Tinneke nam contact op met coördinator Karen Van Nieuwenhuyzen van dienst welzijn:
Ik besef dat het niet evident is voor leiders/leidsters om zomaar in gesprek te gaan met
ouders omtrent dit thema, laat staan eventueel de flyer te overhandigen. Laat het
misschien gewoon al een eerste stap zijn? Het punt wordt zeker meegenomen in de
volgende stuurgroep.
Een flyer van het welzijnsloket werd door Tinneke uitgedeeld aan de leden van de JAL.
Ook Scouts en Gidsen Vlaanderen en Chiro Nationaal werden bevraagd. Chiro Nationaal
heeft nog geen antwoord gegeven.
Antwoord Scouts:
vanuit Scouts en Gidsen Vlaanderen hebben we, onder de noemer 'Scouting op Maat',
verschillende initiatieven om gezinnen die het financieel moeilijk hebben en willen
aansluiten bij een lokale groep, te ondersteunen:






verminderd lidgeld: 10 euro voor een gans jaar, 5 euro na 1/3
Fonds op Maat: wij als koepel betalen 1/3 van de prijs van betalende activiteiten
(weekend, kamp, schaatsactiviteit, ...), we vragen aan de groep zelf om mee
solidair te zijn en ook 1/3 bij te leggen zodat de leden maar 1/3 meer moeten
betalen
Uniform op Maat: leden die verminderd lidgeld krijgen, krijgen bij aankoop van
een uniformstuk rechtstreeks korting aan de kassa in onze Hopper winkels op
basis van vertoon van hun lidkaart
Verblijf op Maat: leden die verminderd lidgeld krijgen, krijgen reductie als ze met
hun groep in 1 van onze Hopper jeugdverblijven overnachten

Meer uitleg over dit alles vind je op onze website. Daar staan ook enkele tips voor onze
leiding over communiceren met ouders (we merken dat dat vaak een drempel is voor
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onze leiding: als we merken dat iemand in armoede leeft, hoe vertellen we die persoon
dan over Scouting op Maat?).
Daarnaast is er ook de Uit-Pas, een kortingspas die gemeenten kunnen aanvragen via
Vlaanderen. Meer info daarover vind je op hun website. Mijn ervaring is dat deze Uit-pas
wel een administratieve belasting inhoudt voor de leiding. Dat is dan meteen ook een
zeer belangrijke tip: maak het zo eenvoudig mogelijk, zowel voor leiding als voor de
gezinnen (die hebben het al moeilijk genoeg, extra administratie is niet nodig).








voor onze Scouting op Maat bv. moeten ouders geen bewijzen voorleggen: we
vertrouwen op hun eerlijkheid én op het gezonde verstand van onze leiding. Dat is
enerzijds een administratieve last die wegvalt voor hen (ze moeten niet komen
aandraven met 'het juiste papiertje'). En dat maakt anderzijds dat eenieder in
aanmerking kan komen, dus niet enkel mensen die bv. onder de armoedegrens
leven, maar evengoed een zelfstandige wiens bedrijf failliet is gegaan of een
ouder die in een echtscheiding verwikkeld zit en het financieel even moeilijk heeft.
alle administratie wordt gedaan door de (groeps)leiding, ouders hoeven enkel aan
te geven aan de leiding dat ze er beroep willen op doen of, voor Uniform op Maat,
hun lidkaart mee te brengen naar de winkel (en doordat we hun lidkaart scannen
is het niet zichtbaar voor andere mensen in de winkel dat ze een korting krijgen
wat drempelverlagend werkt)
voor de leiding houden we de administratie zo klein mogelijk: verminderd lidgeld
kunnen ze aanvragen door dat vakje aan te vinken in onze inschrijvingsmodule,
zo eenvoudig is het :-) Voor Fonds op Maat kunnen ze een digitaal formulier
invullen waar we zo weinig mogelijk vragen
controle gebeurt door ons: regelmatig doe ik een check-up van de aanvragen en
zie ik iets verdacht (bv.: alle leiding krijgt verminderd lidgeld), dan contacteer ik
de groep voor meer uitleg en zetten we het indien nodig recht

Dit punt werd kort aangehaald tijdens deze JAL maar wordt uitgebreider besproken
tijdens de volgende vergadering. Alle jeugdverenigingen horen eens rond wat er bij hen
momenteel gebeurt op dit vlak en we wisselen ervaringen uit tijdens de volgende JAL.

9.

TOELICHTING MEERJARENPLANNING JEUGD DOOR SCHEPEN VAN
JEUGD DIMITRI ROBBYNS

Gezien de vraag naar dringend advies van de jeugdraad rond de aanpassing van het
politiereglement wordt dit punt doorgeschoven naar de volgende JAL van 6 maart 2020.

10.

VARIA

11.

FONDS VAN ROY

Belangrijke wijziging!
Op initiatief van Brouwerij Palm & De Hoorn werd recent beslist om het project verder te
zetten mits het huidig reglement inhoudelijk aangepast wordt.
Hierdoor komt de timing voor het indienen van projecten in het gedrang. 2020 wordt een
overgangsjaar waardoor projecten slechts ingediend kunnen worden tegen het najaar,
zodat deze in overeenstemming zijn met de voorwaarden van het nieuwe reglement.
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De betrokkenen worden zo snel mogelijk op de hoogte gebracht over de inhoud
van het nieuwe reglement, de werkwijze, indiendatum en beoordeling van de
projecten en moeten dus geen project indienen voor 1 maart 2020.
Oprichter PALM Belgian Craft Brewers
PALM Belgian Craft Brewers (Palm Breweries) richtte het Fonds Alfred Van Roy op ter ere
en ter nagedachtenis van Alfred Van Roy, oud-burgemeester van Steenhuffel en
ereburger van Londerzeel. Alfred was gedurende lange tijd bedrijfsleider van PALM
Belgian Craft Brewers en zette Palm op de kaart. Hij overleed op 23 januari 2009 op 95jarige leeftijd.
Via het Fonds schenkt Palm jaarlijks een subsidiebedrag van 25.000 euro aan de
Londerzeelse jeugdverenigingen, jeugdinitiatieven of verenigingen met een
jeugdwerking.
Welke projecten komen in aanmerking?


investeringen aan gebouwen of omgeving



sociaal-culturele activiteiten



initiatieven voor het bevorderen van de sociale cohesie



initiatieven die de ontmoeting van verschillende generaties aanmoedigen



samenwerkingsinitiatieven tussen minimaal 2 verenigingen



...

12.

VACATURE ANIMATOR SPEELPLEIN TIJDENS PAAS- EN
ZOMERVAKANTIE

Je kan je sollicitatie indienen tot en met 17 februari 2020.
PROFIEL VAN EEN ANIMATOR:
Om animator te worden bij de Londerzeelse speelpleinwerking moet je aan de
volgende voorwaarden voldoen:


in het bezit zijn van een attest animator uitgereikt door de Vlaamse Gemeenschap
ofwel in het bezit zijn van een diploma hoger sociaal of pedagogisch onderwijs of
student die deze opleiding volgt



in het jaar van indiensttreding 16 jaar oud worden



minimum 2 weken ervaring (buiten de stage-uren) hebben als animator op het
speelplein van Londerzeel

Deze nieuwe regelgeving gaat in met ingang van 01.06.2015 voor de nieuwe animatoren.
Om animator te worden bij de inclusieve speelpleinwerking moet je aan de
volgende voorwaarden voldoen:
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minstens 18 jaar zijn of een attest 'monitor' bezitten ofwel houder zijn van een
diploma hoger sociaal of pedagogisch onderwijs of een van deze opleidingen
volgen
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, moet je nog een stage doorlopen. Als je hiervoor
slaagt, ontvang je je attest. Voor de stage (2 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 2 weken als 'vrijwilliger' doorlopen. Daardoor krijg je de nodige
ervaring bij ons speelplein en kan je nadien vol zelfvertrouwen als volwaardige animator
meedraaien.
Verloning
Animatoren worden beloond voor hun inzet.
Er zijn verschillende verloningen:


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



28 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.
Hoe stel je je kandidaat?
Neem contact op met de Jeugddienst, stel jezelf kort voor en motiveer waarom je als
animator aan de slag wilt. Of stel je kandidaat via het e-loket.
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De jeugdconsulente voegt je vervolgens toe aan de animatorenlijst. Als er animatoren
gezocht worden voor een bepaalde periode of activiteit, dan krijg je automatisch een email met een sollicitatieformulier om je kandidaat te stellen.

13.

ONDERTEKENEN VAN GDPR DOCUMENTEN

14.

VOORSTEL INTERNE AGENDA

Vanuit de JAL is er nood aan een interne agenda. Vanuit de dienst Vrije Tijd kunnen we
het gebruik van een google agenda niet stimuleren of zelf onderhouden omwille van de
privacywetgeving. In de loop van 2020 wordt er organisatiebreed de omschakeling naar
Office 365 gedaan, waarbij er mogelijkheden zijn tot uitwisseling van een veilige agenda.
In tussentijd belet het de leden niet om onderling af te spreken en te communiceren.

15.

-

OVERLOPEN AGENDA

Chiro Londerzeel: 18/4 Chirofeest; 2/5 etentje
PJV: /
KAJ Malderen: 25/4 Quiz in het gemeenschapscentrum GW
Chiro Malegijs: 15/3 pannenkoekenbak; 2/5 Malegijsquiz
Heidestip: /
Chirojongens Klaas: /
Chiromeisjes Klaas: 4/4 Dagelijkse Kost (eetfestijn); 9/5 Hills
Chiro Malderen: Quiz 28/4; 2/5 Festum
Scouts Londerzeel: 29/2 Ballekesfestijn; 10/5 ontbijtactie

De volgende JAL gaat door op 6 maart 2020 in de zaal Alfred Van Roy in het
administratief centrum.

De verslaggever,
Tinneke Van Sande
Vrijetijdsconsulent
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