VERSLAG – AV – 28 november 2019
Aanwezigen: Bjorn Truyts (Chirojongens Noorderwijk), Kato Van de Vyver (Chiromeisjes
Noorderwijk), Laura Vanlommel (Chiromeisjes Noorderwijk), Paulien
Huyskens (Gidsen 2e Kempen), Marthe Huyskens (Gidsen 2e kempen), Jitse
verschueren (KLJ Noorderwijk), Melissa De Pooter (KLJ Noorderwijk), Jana
Wilz (KSA Herentals), Esteban Beerens (KSA Herentals), Wannes Huyskens
(Scouts De Buecken), Lucas Torfs (Scouts De Buecken), Emma Meeus
(Scouts 5e & 12e Kempen), Loes Heylen (Scouts 5e & 12e Kempen), Melanie
Daems (Tiener), Glenn Van den Bogaert (Tiener), Kimberly Bruyninckx
(Voorzitter), Ellen Spiessens (Dagelijks Bestuur), Joren De Becker (Dagelijks
Bestuur), Jill Van Asbroeck (Dagelijks Bestuur), Simon Vantomme
(Jeugdconsulent – secretaris), Stefan Verraedt (Schepen van jeugd)
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.
Security zaal ’t Hof:
Verschillende jeugdverenigingen organiseren fuiven in zaal ’t Hof. Hiervoor zetten ze vrijwilligers in
voor de bewakingsactiviteiten. De politie is van oordeel dat de inzet van vrijwilligers onvoldoende is
voor de specifieke locatie van zaal ’t Hof. De politie adviseert daarom om bijkomende (minimale) inzet
van professionele bewaking te voorzien. Blijkbaar zijn er nog steeds rondtrekkende jongeren(bendes)
die bewust (grote) fuiven uitzoeken om vechtpartijen uit te lokken. Bij recente incidenten kwamen hier
zelfs messen aan te pas. Deze bendes zouden zich meestal met de trein verplaatsen.
De verenigingen zetten voor de fuiven in zaal ’t Hof allemaal eigen security in. De verenigingen zeggen
dat deze security voor hen werkt, vooral in de zaal. Buiten is het sowieso moeilijk om controle te
hebben. Sommige verenigingen zien het nu van professionele security maar geven aan dat een fuif in’t
Hof onvoldoende winst genereerd om security te kunnen betalen. Zelfs indien de stad de helft zou
subsidiëren zouden verenigingen niet de overstap zetten naar professionele security. De verenigingen
worden zelf maar beperkt geconfronteerd met gewelddadige incidenten. De fuiven in Noorderwijk
(KLJ, Chiro) zetten wel security in. Deze fuiven zijn groter en meer winstgevend waardoor de inzet van
security wel gebeurt.
Wisselbekers:
Het reglement en de gunning worden geagendeerd op het schepencollege van 9 december. De
levertijd is 3 a 4 weken dus normaal zijn er bekers op 1 januari. De online besteltool van Kaliber is voor
95% klaar. De verenigingen ontvangen een bericht zodra de bekers geleverd zijn en besteld kunnen
worden. Kaliber bekijkt wel nog het type beker, want deze zou toch niet goed bestand zijn tegen
afwasmachines.

Fonds Herentalse Jeugdlokalen:
Scouts de Buecken diende een dossier in voor de aanvraag van de subsidie jeugdinfrastructuur en een
renteloze lening. Deze aanvragen worden besproken op het Fonds Herentalse Jeugdlokalen. Deze vindt
plaats op donderdag 5 december om 19 uur in het Koetshuis. Elke jeugdvereniging mag één
stemgerechtigde afgevaardigde sturen naar dit fonds.
Alle jeugdverenigingen krijgen een uitnodiging.
Kampvervoer:
Vorige jeugdraad vroeg de dienst sport & jeugd aan de verenigingen om het kampvervoer te evalueren.
De aanvragers van vorig kampvervoer kregen daarom een mail met daarin enkele vragen. We kregen
enkel reactie van Chiro Noorderwijk, die meldden dat het vervoer altijd vlot verloopt. Ondertussen zat
de dienst sport & jeugd samen met de verantwoordelijke van de stedelijke werkplaats. Daar werd het
vorige reglement herbekeken. We stellen volgende aanpassingen in het reglement voor:
-

-

Een indexatie van de tarieven van het vervoer naar het buitenland (nog nooit voorgekomen)
Artikel voor de brandbare stoffen wordt aangepast naar de huidige wetgeving (dus niet meer
beperkt tot 2 gasflessen)
De jumelagegemeenten Alpen en Cosne-Sur-Loire worden geschrapt (omdat dit geen
jumelagemeenten meer zijn)
In vorige reglement stond dat een persoon van de vereniging moet meerijden. De moet wordt
vervangen door “mag”. Dit moet minstens één week op voorhand worden doorgegevens (voor
de verzekeringen)
In het reglement komt een regel bij dat de jeugdvereniging 2 uur laad- en lostijd krijgt op de
kampplaats.

De verenigingen formuleren volgende opmerkingen:
-

2 uur laad- en lostijd is wel heel kort. Ze maken hier liever 2 uur per container van, waardoor
de totale tijd meestal 4 uur bedraagt omdat verenigingen vaak 2 containers hebben.
De verenigingen verwachten van de stad concrete communicatie over de huidige wetgeving
zodat ze weten wat de beperking op gasflessen is.

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.
Ondersteuning JAC:
De stad verminderd de ondersteuning van het CAW van 1,5 werknemer naar 1 werknemer. De
vrijgekomen personeelsmiddelen zullen ingezet worden op het thema diversiteit, ook, maar niet
uitsluitend voor jongeren. Omdat de ondersteuning van de stad nu wordt ingezet in het JAC dreigt het
JAC 0,5 medewerker te verliezen. De jeugdraad schrijft hiervoor onderstaande advies.

ADVIES:
Eind november kreeg de jeugdraad een verontrustend bericht. Het JAC zou een werknemer verliezen.
Een werknemer die staat voor jeugd, iemand die zich bezig houdt met hun mentale gezondheid. Meteen
werd er gevraagd om een betrouwbare uitleg. Deze heeft de jeugdraad gekregen. Helaas werd er enkel
meegedeeld en niet in vraag gesteld. Dit maakt dat de jeugdraad dit advies schrijft.
In tijden van grote wachtlijsten lijkt het de jeugdraad niet logisch dat er wordt bespaard op de meest
laagdrempelige hulp die er momenteel aan jongeren geboden wordt. Het JAC zorgt ervoor dat deze
makkelijk bij hen terecht kunnen tijdens en buiten de schooluren. In een warme en discrete omgeving
wordt er een luisterend oor geboden. Verschillende jongeren kampen met ernstige psychische
problemen. Hiervoor is er gespecialiseerde hulp nodig. Deze is er, maar door de grote vraag moeten ze
vaak zeer lang wachten. Deze periode kan het JAC overbruggen zodat de jongeren niet ‘kopje onder’
gaan. Door een werknemer te verschuiven naar een andere functie, zal er binnenkort misschien ook
een wachtlijst zijn bij het JAC. Dit lijkt de jeugdraad geen goede zaak.
Natuurlijk begrijpt de jeugdraad dat er ook extra middelen nodig zijn om rond drugsproblematieken in
Herentals te werken. Echter is werken rond een drugsproblematiek vaak curatief. Druggebruik is vaak
het gevolg van situaties met onderliggende problematieken (verwaarlozing, gedragsstoornis, misbruik,
ongelukkig zijn, …). Een eerstelijnshulpverlening werkt eerder preventief. De jeugdraad heeft de indruk
dat met deze beslissing eerder symptomen worden aangepakt, dan de specifieke problemen van
mensen.
Het JAC zorgt niet enkel voor begeleiding, maar is ook projectmatig een sterke speler in het
jeugdhulplandschap. Zo zorgen zij ervoor dat jongeren uit de OKAN-klassen zich welkom voelen bij ons
en dat zij kennis maken met onze diensten, zoals ’t Schaliken, het jeugdhuis, enzovoort.
Uit de #HERMAN-enquête is gebleken dat Herentals zeer goed scoorde op vlak van jongerenwelzijn.
Van alle onderwerpen werd dit zelfs het beste onthaald door de Herentalse jongeren. Ze weten waar
ze terecht kunnen. Het JAC is zeer gekend en er kan snel hulp geboden worden. Laat het nu net deze
dienst zijn waarin het stadsbestuur zal knippen. De jeugdraad besluit hierdoor dat het stadsbestuur niet
heeft geluisterd naar de stem van de jeugd.
Vanuit een sterke verontrusting en verontwaardiging vraagt de jeugdraad daarom om behoud van de
huidige middelen. Graag zouden wij via de toekomstige strategische ateliers betrokken worden bij
beleidsmatige keuzes die jongeren aanbelangen.
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.
Transitietraject
Vanaf 1 januari 2020 verandert de adviesstructuur van stad Herentals. Ook voor de jeugdraad betekent
dit een grondige verandering.
In de eerste plaats maakt de jeugdraad een doorstart als ‘werkgroep jeugd’. De naamgeving is nog niet
definitief. Deze werkgroep vormt de brug tussen inspraak van jongeren en de verschillende
beleidsthema’s. Of het nu gaat om openbare ruimte, jeugdwelzijn of sport. De werkgroep jeugd zal

hierover adviseren. Dit doen ze door, afhankelijk van het thema, verschillende werkgroepen op te
richten.
Eén van de vaste werkgroepen is het JEVO (jeugdverenigingenoverleg). Hierop worden alle
jeugdverenigingen uitgenodigd en wordt alles besproken dat belangrijk is voor jeugdverenigingen.
6. Waar is da feestje
Wil je dat we jouw evenement delen met de buitenwereld, dan mag je jouw evenementen altijd
doorsturen naar jeugddienst@herentals.be of deel ze met de facebookpagina “Sport en jeugd
Herentals” (@sportenjeugd.herentals). Wij delen jouw evenement graag op onze social media.

7. Inbraakpreventie: Lokale politiezone
Verschillende jeugdverenigingen kregen in het verleden al te maken met inbraken en vandalisme in en
rond hun lokalen. Daarom komt Cristel Drijkoningen, hoofdinspecteur bij de politiezone Neteland, een
voorstelling geven over inbraakpreventie.
Cristel begint met het geven van tips aan de hand enkele brochures. Deze hebben alle verenigingen in
een mapje ontvangen. De belangrijkste vragen worden opgesomd:
-

-

Het is niet toegestaan om camerabeelden openbaar te maken om de dader te zoeken. Dit mag
wel in een besloten groep. Indien de beelden worden doorgestuurd naar Politie kunnen zij
deze wel openbaar verspreiden.
Na een melding wordt er altijd een PV en sporenonderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek gaat
naar het parket. Als het parket dit dossier ontvankelijk verklaart gaat de lokale politie verder.
Verenigingen kunnen in Herentals gratis beroep doen op de lokale politie voor een
preventieadvies ter plaatsen. Hiervoor wordt er contact opgenomen met Cristel
(christel.drijkoningen@police.belgium.eu / 014 244 200). Je ontvangt een verslag waarmee je
aan de slag kan om het lokaal diefstalveilig te maken.

Algemeen worden onderstaande acties geadviseerd door de jeugdraad om de diefstal in lokalen aan
te pakken.
1. Voor Politie: Alle beelden worden doorgestuurd naar de lokale politie. Hier worden beelden
van jeugdverenigingen prioritair behandeld en gedeeld op de pagina van de lokale politie. Op
deze manier kunnen de verenigingen hun beelden op een legale manier openbaar delen.
2. Voor de verenigingen: Alle verenigingen verspreiden in 2020 een persbericht om positief in
het nieuws te komen rond inbraakpreventie. Dit bericht moet potentiële inbrekers afschrikken
omdat ze enerzijds lezen dat de lokalen beveiligd zijn en anderzijds er niets te rapen valt.
3. Voor het stadsbestuur: Het moet mogelijk zijn om verbeterwerken aan de infrastructuur om
deze inbraakveilig te maken (al dan niet op advies van politie) te laten subsidiëren door de
subsidie voor betere en veilige infrastructuur. Vaak zijn er na een inbraak ook hoogdringende
aanpassingen nodig waardoor een subsidie na de feiten ook mogelijk moet zijn.

