VERSLAG – AV – 26 september 2019
Aanwezigen: Wout Rutten (Chirojongens Noorderwijk), Bjorn Truyts (Chirojongens
Noorderwijk, Laura Vanlommel (Chiromeisjes Noorderwijk), Kato Van de
Vijver (Chiromeisjes Noorderwijk), Paulien Huyskens (Gidsen) Marthe
Huyskens (Gidsen), Melissa De Pooter (KLJ Noorderwijk), Jitske
Verschueren (KLJ Noorderwijk), Esteban Beerens (KSA Herentals), Bo
Remijsen (KSA Herentals), Jana Wils (KSA Herentals), Loes Heylen (Scouts
5de en 12de ) , Emma Meeus (Scouts 5de en 12de ), Svitlana Van Crombrugge
(Academie Erudite)
Joren De Becker (DB jeugdraad), Ellen Spiessens (DB Jeugdraad), Kimberly
Bruyninckx (Voorzitter jeugdraad)
Stefan Verraedt (Schepen van jeugd)
Simon Vantomme (secretaris – jeugddienst), Jef Wellens (Notulist –
jeugddienst)

1. Den intro + Kennismakingsronde
2. Jeugdraadjournaal

3. Simon Says
Simon Says verzamelt alle informatie over het lopende jeugdbeleid. De uitvoering van alle acties die de
stad in zijn meerjarenplanning opneemt over jeugdbeleid worden besproken. Kritische opvolging vanuit
de jeugdraad mag.
Parkeerplaatsen parking binnengebied: Gebruikers van’t Hof die parkeerverbod vragen voor het
leveren van licht- en geluid voor hun fuif in zaal ’t Hof moeten dit niet meer doen, er is nu een zone
voor laden en lossen voorzien op de nieuwe parking achter ’t Hof.
Begeleiders grabbelpas:
Stad Herentals organiseert elke korte vakantie Grabbelpasactiviteiten voor kinderen. De sport en
jeugddienst is elke vakantie op zoek naar vrijwilligers om de activiteiten te begeleiden, hier hangt en
vergoeding van € 15 tot € 30 aan vast. Specifieke attesten zijn niet vereist, dit is een ideale activiteit
voor jonge leiding en oudste leden om kennis te maken met het begeleiden van jongeren. Zich
opgeven kan via: https://www.herentals.be/werving-grabbelpas
De stad zoekt nog begeleiding voor de onderstaande activiteiten:
-

Dinsdagvoormiddag 29/10: Spiegelmonsters en monstersnot
Dinsdagnamiddag 29/10: Spook, griezel en heks op dansbezoek
Woensdag 31/10: Bezoek aan Ecocentrum De Goren
Woensdagvoormiddag 31/10: Monsterverhalen en monsterslijm

Transitietraject adviesraden:

Op dinsdag 17 september werden de verschillende adviesraden uitgenodigd op een voorstelling van
de nieuwe structuur die gebruikt zal worden om advies te geven. De belangrijkste aanpassingen voor
de jeugdraad worden hieronder kort samengevat:
•

•
•

De jeugdraad blijft als adviesorgaan behouden. Het wordt een verplichte werkgroep jeugd
onder het adviesatelier van vrije tijd met een verplichte afvaardiging in de drie ateliers (vrije
tijd, stadsontwikkeling en zorg en welzijn).
De naam van de jeugdraad blijft niet behouden, er moet een nieuwe benaming gezocht
worden voor de werkgroep jeugd.
De doorstart gebeurt op 1 januari 2020, op 31 december 2019 wordt de huidige jeugdraad
ontbonden.

De presentatie over de nieuwe adviesstructuur wordt met het verslag meegestuurd.
4. Stefan Spreekt
Stefan Verraedt is de schepen van jeugd. De schepen is aan het woord. Hij/zij bespreekt belangrijke
beslissingen van het college die verder gaan dan sec jeugdbeleid. Staan er belangrijke investeringen op
til? Is er aangepaste regelgeving? Wordt er een straat heraangelegd of krijgen we een nieuw park? Je
hoort het van de schepen.
Stefan kreeg bezoek van de Geschiedkundige kring in kader van “75 jaar geen oorlog meer”. De
geschiedkundige kring en de vaderlandslievende comités willen graag de Herentalse verenigingen
betrekken bij dit project.
De burgemeester tekende in op de Burgemeestersconvenant. Het Burgemeestersconvenant is een
unieke bottom-upbeweging die een groot aantal lokale en regionale autoriteiten heeft kunnen
bewegen tot het ontwikkelen van actieplannen en het richten van investeringen op maatregelen
voor mitigatie van klimaatverandering (2008). In 2014 werd, voortbouwend op het succes van het
Burgemeestersconvenant, het "Mayors Adapt"-initiatief geïntroduceerd; het berustte op hetzelfde
governancemodel en nodigde steden uit politieke verbintenissen aan te gaan en maatregelen te
nemen om te anticiperen en zich voor te bereiden op de onvermijdelijke gevolgen van
klimaatverandering. Eind 2015 werden de initiatieven samengevoegd in het nieuwe geïntegreerde
Burgemeestersconvenant voor klimaat en energie waarin de EU 2030-doelstellingen en een
geïntegreerde aanpak voor de mitigatie van en aanpassing aan klimaatverandering werden
overgenomen.
Het stadsbestuur kocht een huis in de Molenstraat op zodat er een volledige en veilige fietsweg kan
aangelegd worden richting Wiekevorst.
De schepen van jeugd bezoekt momenteel alle Herentalse jeugdverenigingen. Hij heeft de meeste al
bezocht en zoekt nu nog momenten om de laatste groepen te bezoeken.

5. Herman Shouts Out!
De jeugdraad is een adviesorgaan. Dat wil zeggen dat we jonge ideeën mee pakken in de
toekomstplannen van de stad. We geven raad, suggesties en lanceren nieuwe ideeën via een advies.
Alles gebaseerd op de stem van de jongeren. Adviezen worden in dit puntje behandeld.
Subsidiereglementen:

Op dinsdag 10 september werden alle verenigingen uitgenodigd voor een voorstelling van de nieuwe
reglementen die werden uitgewerkt door de stedelijke administratie. Deze reglementen zijn belangrijk
voor de jeugdverenigingen die jaarlijks beroep doen op het stadsbestuur voor subsidies, maar ook
bijvoorbeeld in kader van de reglementen voor zaal ’t Hof. Na de voorstelling werden de adviesraden
gevraagd om een advies te formuleren op de verschillende reglementen. Het DB van de jeugdraad
besprak de belangrijkste reglementen al intern en wil graag de input van de andere jeugdverenigingen
om het advies verder vorm te geven. We bespreken 3 reglementen uitvoerig: Erkenningsreglement,
subsidie voor de werking van verenigingen en de subsidie voor jeugdkampen.

Opmerkingen erkenningsreglement:
3 bestuursleden: Voor jeugdverenigingen zijn 3 bestuursleden niet evident. Als de volledige
leidingploeg meetelt voldoet elke jeugdvereniging aan deze voorwaarde.
Werking: zou beter moeten gedefinieerd worden. Nu kunnen bijvoorbeeld vriendengroepen zich laten
erkennen.
Een onderafdeling kan niet erkend worden (of overkoepeling): Hier toont de jeugdraad begrip voor om
misbruik te voorkomen. De beoordelaar moet wel uitkijken dat verenigingen met goede intenties zo
niet uit de boot vallen.
Oprichtingsdata: Jeugdverenigingen kennen niet altijd de effectieve oprichtingsdatum van hun
vereniging. Dit is wellicht wel terug te vinden in het stadsarchief.

Opmerkingen reglement werkingssubsidies:
Algemeen: De bedragen zijn fors gedaald voor alle jeugdverenigingen. Het optrekken en uitbreiden
van de kampsubsidie maakt deze daling wel ruimschoots goed. Jeugdverenigingen vinden de
administratieve vereenvoudiging zeker goed, het nieuw reglement zal veel tijd besparen voor de
jeugdverenigingen.

De verenigingen vragen wel om de indiendatum toch in het najaar te zetten, zoals het werkjaar van de
meeste jeugdverenigingen. Dit werkt voor de verenigingen veel gemakkelijker (ledenlijsten,
activiteiten, …).
De jeugdverenigingen geven aan dat het vrijetijdspastarief mogelijk problemen geven. De lidgelden
van de jeugdverenigingen gaan vaak integraal naar het verbond. Daarnaast geeft het verbond vaak al
kortingen (scouts & gidsen) of hebben een solidariteits-/steunfonds (Chiro, KSA). De jeugdverenigingen
vragen daarom of deze kortingen ook mee te laten tellen in het kader van het vrijetijdspastarief. Verder
vinden de jeugdverenigingen dit een goede sociale vereiste.
De jeugdverenigingen vinden het vrijetijdspastarief wel moeilijker voor de kampen. Er wordt
momenteel al een minimum gevraagd aan de deelnemers. Voor een kamp dat 110 euro kost verliest
de kampkassa al snel veel geld. Dit maakt de werking van een kamp moeilijker. De jeugdverenigingen
vragen om hier rekening mee te houden. De jeugdverenigingen hebben echter wel begrip voor deze
regeling maar stellen voor om een maximumplafond op de toe te kennen vrijetijdspaskorting voor het
jeugdkamp te zetten.

Subsidie voor jeugdkampen:
De jeugdverenigingen vinden het optrekken van de kampsubsidie zeer goed. Ze vinden ook het
reglement goed en duidelijk opgesteld. De jeugdverenigingen vragen wel om ook rekening te houden
met de vaak zware kosten van de buitenlandse kampen (vliegtuigtickets, overnachtingen in hostels,
…). Ze vragen om dit mee op te nemen in het reglement.
Daarnaast kunnen verenigingen nu wel subsidies krijgen voor de huur van tenten. Verschillende
verenigingen hebben hun eigen tenten. Het onderhoud en reparaties van deze tenten is vaak ook duur.
De jeugdverenigingen vragen om onderhouds- en reparatiekosten aan kampmateriaal ook mee op te
nemen in het reglement.

We overlopen ook even de belangrijkste wijzigingen in vergelijking met de reglementen vorige
legislatuur.
Vormingen:
•
•

•

Enkel erkende Herentalse sport- en jeugdverenigingen kunnen beroep doen op de huidige
reglementen. Het nieuwe reglement is bestemd voor alle erkende Herentalse verenigingen.
De leeftijd van de individuele Herentalse inwoner voor het volgen van een (hoofd)animatorcursus
werd opgetrokken van 25 naar 30 jaar. Dit is de maximumleeftijd volgens de definitie 'jeugdwerk'
in het decreet lokaal jeugdbeleid.
Verplaatsingskosten met de wagen worden niet meer gesubsidieerd. Om het gebruik van
openbaar vervoer te stimuleren, worden verplaatsingen naar en van de cursus met het openbaar
vervoer terugbetaald.

G-werking:
•
•

•

Er wordt één reglement geschreven dat van toepassing is op elke erkende Herentalse vereniging.
Het reglement ondersteunt zowel de opstart van een G-werking, de duurzame G-werking en de
aankoop van materiaal dat eigen is aan de G-werking. Dit wordt gedaan met een cascadesysteem
waarbij er in eerste plaats aandacht is voor de bestendiging van een duurzame G-werking. Na
verdeling van de subsidies voor duurzame G-werking, wordt de opstart van nieuwe G-werkingen
gestimuleerd. Dit bedrag ligt lager en de voorwaarden zijn beperkt. Hiermee wordt geoogd om
verenigingen te stimuleren om toch een G-werking op te starten, maar vooral om deze opstarten
ook duurzaam te maken (door het hogere subsidiebedrag). Als laatste stap wordt de aankoop van
specifiek materiaal voor een G-werking ondersteund. Dit laatste schept extra opportuniteiten
voor verenigingen en zorgt er mee voor dat het totaal aan kredieten ter ondersteuning van een
G-werking aangewend worden voor G-werkingen.
Het reglement is eenvoudig en eenduidig opgesteld, de voorwaarden zijn controleerbaar.

Brandveiligheid – infrastructuur:
•
•
•

•
•

Er wordt één reglement geschreven dat van toepassing is op elke erkende Herentalse vereniging
met eigen infrastructuur.
In dit reglement zijn de voorwaarden uit voorgaande reglementen samengesteld en vernieuwd.
De financiering voor brandveiligheid werd vereenvoudigd door de oppervlakte van de lokalen niet
meer op te nemen als criteria maar één uniform bedrag te voorzien van 650 euro, ongeacht de
grootte van het lokaal.
Voor alle verenigingen
Potje sport en jeugd samen

•

Restbedragen van alle subsidies komen hierin

Zaalhuur culturele activiteiten:

•
•

Er wordt één reglement geschreven dat van toepassing is op elke erkende Herentalse vereniging
Jeugdverenigingen kunnen voor het organiseren van een cultureel evenement een subsidie
aanvragen als ze geen gebruik kunnen maken van de stedelijke infrastructuur.

Plakpalen
•
•

De plakpalen verdwijnen vanaf september 2020.
Vanaf juli 2020 komt er een maandelijkse brochure met hierin het volledige
evenementenaanbod van stad Herentals. Zorg dus als vereniging dat je hierin staat! Meer
informatie volgt in de loop van het nieuwe jaar.

Retributie en Huurreglement evenementen inname openbaar domein:
De stad stelt een nieuw reglement voor om het gebruik van het openbaar domein voor evenementen te
regelen. Dit reglement is opgemaakt naar analogie met de reglementen voor het gebruik van de stedelijk
gebouwen zoals ’t Hof. Elke organisator betaalt huurgeld en is gebonden aan een huurreglement, in ruil
krijgt de organisator de nodige ondersteuning van de stad. Ook hier zijn de categorieën van toepassing.
Enkele belangrijke principes uit het reglement:
•
•
•
•

Er wordt betaalt per gebruiksdag.
Met één prijs wordt het volledige plein gehuurd, onafhankelijk van het aantal tenten, aantal
meters toog, aantal banners, …
De meterkasten worden afgerekend aan een vast tarief per dag per meterkast.
Een aanvraag moet minstens 2 maanden op voorhand aangevraagd worden.

De volgende locaties worden opgenomen in het reglement.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Grote Markt
Parking stadspark (de correcte benaming van het binnengebied)
Stadspark
Multifunctioneel terrein
Begijnhof en Begijnhofpark
Dorpsplein Noorderwijk
Dorpsplein Morkhoven
Plein Morkhovensesteenweg
Ander openbaar domein, pleinen, parken en bossen met een oppervlakte groter dan 50 m²

Andere pleinen in Herentals krijgen een basistarief en geen ondersteuning van de stad.
Het gebruik van domein Le Paige en de evenementenweide van het Netepark worden opgenomen in het
retributiereglement van cultuurcentrum 't Schaliken enerzijds en het Netepark anderzijds.
Retributie en huurreglement uitleenmateriaal
•

•

De waarborg voor uitleenmateriaal voor evenementen (tafels, stoelen, podia, ...) werd geschrapt
en vervangen door het systeem dat het cultuurcentrum hanteert met nafacturatie. Dit systeem
wordt zeer goed geëvalueerd. Bovendien zijn er sanctioneringsmogelijkheden, zowel financieel
als uitsluitingen. Het opvolgsysteem hiervan is ingebed in de werking van de financiële dienst. Het
evenementenloket moet daarom geen nieuwe werkwijze eigen maken.
De voorwaarden waaraan gebruikers moeten voldoen om in aanmerking te komen, is geschrapt
uit het retributiereglement en opgenomen in het huurreglement.

•

•

•
•
•

Het gratis vervoer is opnieuw opgenomen voor erkende Herentalse verenigingen en straatfeesten
en gedefinieerd tot de transportkost van 65 euro. Dit houdt in dat een erkende vereniging wel
200 euro betaalt voor het mobiel podium, ook al is dit hun eerste aanvraag.
De uitleen van de volgende huurartikelen is niet meer opgenomen in het uitleenassortiment:
o Recreatiesportmateriaal: Dit werd amper gebruikt en wordt ook aangeboden door Sport
Vlaanderen
o Bepaalde volkssporten waarvan we geen reservestukken meer kunnen krijgen
o Preventiemateriaal: Dit werd amper gebruikt en is sterk verouderd.
De reanimatiekoffer voor kinderdagverblijven is toegevoegd aan het uitleenmateriaal.
De verenigingen ontvangen nu tussen de 10 en 13 weken op voorhand het toegewezen
uitleenmateriaal.
Enkel de diensten van de stad en de scholen voor de organisatie van een schoolfeesten hebben
voorrang op het ontlenen van uitleenmateriaal. Verder wordt het beschikbare materiaal
evenredig verdeeld tussen de ontvangen aanvragen.

6. Waar is da feestje
In de toekomst kan je de feesten, fuiven, activiteiten,… van jouw vereniging online delen in deze
kalender:
https://calendar.google.com/calendar?cid=MzE4NzYzMmx1cXQ4NzIwbXN0dmhyZWY2cXNAZ3JvdXA
uY2FsZW5kYXIuZ29vZ2xlLmNvbQ
Om je schrijf- en beheerdersrechten te geven voor deze kalender stuur je een mail naar
jeugddienst@herentals.be.
Wil je dat we jouw evenement delen met de buitenwereld, dan mag je jouw evenementen altijd
doorsturen naar jeugddienst@herentals.be .

7. Varia
Contactgegevens verenigingen
Nog niet alle gegevens ontvangen: De verenigingen die hun nieuwe gegevens nog niet doorstuurden
worden warm opgeroepen om dit alsnog te doen.

Dag van de Jeugdbeweging:
Zoals ieder jaar trakteert het stadsbestuur op een gratis ontbijt voor alle jongeren die in het uniform
van hun jeugdvereniging langskomen aan JC 2200 of de dorpshuizen van Morkhoven of Noorderwijk.
We hielden hierbij rekening met de opmerkingen en wensen uit de evaluatie van vorig jaar.
Net als vorig jaar rekenen we ook weer op jullie massale aanwezigheid en jullie hulp om alles in
goede banen te leiden. Alle jeugdverenigingen krijgen hier nog een mail over aan.
Data jeugdraad 2019
Kaartjes uitdelen
Scouts 5de en 12de: Wisselbekers

Scouts 5de en 12de vraagt al twee jaar na elkaar wisselbekers. Ze krijgen telkens de uitleg dat de huidige
wisselbekers niet meer in roulatie zijn. Daarnaast werd hen steeds gemeld dat het stadsbestuur bezig
is met een dossier, zodat verenigingen terug gebruik kunnen maken van deze diensten. Doordat dit
dossier nog steeds niet rond is, kwam de scoutsgroep al eens in de problemen met hun evenement.
De jeugdraad vraagt de stand van zake op in dit dossier en koppelt dit terug op een volgende jeugdraad.

