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1. Namenrondje 

2. Overlopen en goedkeuring vorig verslag  

 

Verslag goedgekeurd.  

 

3.Advies kindergemeenteraad 

 

Naar aanleiding van het voorstel van Jong VLD Waregem tot het oprichten van een kindergemeenteraad, werd 

door de schepen van jeugd, Jo Neirynck, gevraagd om hierover advies uit te brengen aan het stadsbestuur.  

Stedelijke Jeugdraad Waregem brengt een negatief advies uit met betrekking tot het oprichten van een 

kindergemeenteraad in Waregem.  

De jeugdraad vindt het woord ‘kindergemeenteraad’ eerst en vooral een erg beladen term. Door deze term te 

gebruiken verbinden we ons aan een hoop regels en statuten. Deze term hanteren zou een grote rompslomp te 

weeg brengen. Als jeugdraad willen we de drempel van inspraak net zo laag mogelijk houden. Het oprichten van 

een kindergemeenteraad met de daaraan verbonden regels en statuten, gaat in tegen de visie van de jeugdraad 

waarbij inspraak van de jeugd zo vlot mogelijk toegankelijk moet zijn, zonder te moeten bezig zijn met 

regelgeving en statuten. Daarnaast is het kader dat de kindergemeenteraad biedt misschien te groots of te stug 

om kinderen gemakkelijk te laten inspringen.  

De bedoeling van de jeugdraad is om op autonome wijze haar adviserende functie ten aanzien van het 

stadsbestuur waar te maken. De jeugdraad heeft echter schrik dat het invoeren van een kindergemeenteraad zich 

mogelijk te gemakkelijk leent tot politieke kleur, eventuele inmenging of agendasetting. Het invoeren van een 

kindergemeenteraad zou afbreuk kunnen doen aan het autonoom en onafhankelijk karakter van de jeugdraad.  
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Een ander nadeel van een kindergemeenteraad is dat hiermee een deel van de leerlingen bereikt worden. Elke 

school zou wellicht vertegenwoordigd zijn in deze raad, maar hiermee worden niet alle kinderen bereikt. De kin-

deren die hun school zouden vertegenwoordigen in de kindergemeenteraad zijn meestal de kinderen die al in de 

leerlingenraad op school zitten. Vaak zijn dit ook de ‘populaire’ kinderen van de school. Op die manier zou de 

kindergemeenteraad echter een populariteitswedstrijd worden in plaats van een inspraakmoment.  

De jeugdraad ziet een kindergemeenteraad in de praktijk weinig haalbaar of wenselijk. De jeugdraad is van me-

ning dat er andere vergelijkbare en evenwaardige alternatieven bestaan om de participatie en inspraak van de 

jeugd te verhogen.  

Voorstel stuurgroep Jeugdraad: Kinderparticipatie  

Naar aanleiding van het voorstel van Jong VLD tot het oprichten van een kindergemeenteraad wenst Stedelijke 

Jeugdraad Waregem een alternatieve mogelijkheid aan te bieden die de participatie van kinderen en jongeren 

verhoogt.  

Jeugdraad Waregem is ervan overtuigd dat de participatie van kinderen en jongeren in de jeugdraad hoger kan en 

moet. Op dit moment worden enkel jongeren bereikt die aangesloten zijn bij een erkende jeugdvereniging.  

Om ook redelijk jonge kinderen (vb. lagere school) te kunnen betrekken in de werking van de jeugdraad, stelt 

Jeugdraad Waregem voor om participatiemomenten in te voeren.  

Het gaat hier om thematische momenten. Op voorhand ligt het niet vast hoeveel keer per jaar zo’n moment 

wordt georganiseerd, maar het aantal momenten hangt af van de thema’s die aan bod komen binnen Stad Ware-

gem of op de jeugdraad. Op die manier vermijden we dat er bijeenkomsten georganiseerd worden op een moment 

dat er eigenlijk niets nuttig besproken kan worden.  

De participatiemomenten zullen georganiseerd worden op de scholen zelf, tijdens de speeltijden en/of over de 

middag. Zo bereiken we een divers publiek en heeft elke leerling de kans om input te geven. De drempel wordt 

op die manier zo laag mogelijk gehouden.  

Het komt erop neer dat er per thema dat aan bod komt eigenlijk een tijdelijke kinderraad wordt opgericht. Deze 

lossere insteek van de participatiemomenten sluit beter aan bij de visie en de werking van de jeugdraad. Partici-

patiemomenten als hier uiteengezet zijn eventueel ook gemakkelijker te organiseren door de jeugdraad zelf. Op 

deze manier kadert dit project in de participatieve werking van de jeugdraad als adviesraad van Stad Waregem.  

Heel concreet zouden we als volgt te werk gaan: de jeugddienst of jeugdraad geeft aan dat het voor een bepaald 

thema/onderwerp nuttig zou zijn om de mening van enkele kinderen te weten. Er worden dan willekeurig een 

viertal scholen gekozen waar er zal langsgegaan worden ter bespreking van dat thema. Bij een volgend thema 

zullen vier andere scholen geloot worden zodat elke school eens aan bod komt.  

—————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

Reacties op het voorstel van de stuurgroep: 

 

 Robin Steeghers: Ik ga akkoord met het alternatieve voorstel maar misschien dat altijd dezelfde kinderen 

betrekken en dat tijdens hun vrije momenten misschien niet ideaal is? 

 

 Bernd De Baere: Is het 1ste en 2de middelbaar ook geen betere doelgroep hiervoor?  

 

 Marie-Louise Vandekerckhove: Ik denk wel dat 5de en 6de leerjaar ook al oud genoeg zijn. 

 

 Margot Desmet: Inderdaad, het zou ook de bedoeling zijn om te bevragen over concrete thema’s zoals bij-
voorbeeld input over het dichtstbijzijnde speelpleintje aan de school. Blijkbaar is het in de andere gemeen-

te ook een zeer grote uitdaging om kinderen te laten participeren.  
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 Flor Coussement: De 4de leerjaren van de Waregemse scholen komen bijvoorbeeld ook langs op het stad-
huis. Tijdens de rondleiding krijgen de kinderen ook de kans om hun ideeën te zeggen. Maar dat is natuur-
lijk niet evident op die moment zelf. Daarom is het belangrijk dat ideeën gekaderd worden en daarom is 
het voorstel van een kinderraad in de vorm van kinderparticipatie een goed idee. De jeugdraad zal de tekst 

nog even online zetten zodat eventuele opmerkingen nog kunnen worden toegevoegd. 

 

 Robin Steeghers: Misschien kunnen de participatiethema’s reeds concreet gemaakt worden in de tekst?  

 

 

4. Vorming autisme 

Een moeder van een lid van Chiro Desselgem kwam met het voorstel om een vorming omtrent autisme te geven 

aan de leiding van jeugdverenigingen. Leiding weet soms niet goed hoe ze hiermee moeten omgaan. Ze heeft zelf 

een zoon met autisme en wil de vorming zelf geven. De vorming zal doorgaan in Biblab, voorstel om door te laten 

gaan op zaterdag 12 mei.  

 

 

5. Advies speelruimtes 

De verdeling komt er op basis van de bevraging van de verschillende buurten en wijken in Waregem. Daarnaast 

wordt er ook gekeken naar  nieuwe wijken of nieuwbouwprojecten. Tenslotte is er ook een masterplan speelruim-

tes waarmee we proberen blinde plekken in te vullen.  

De volgende percelen zullen behandeld worden met een totaalbudget van 90.000 euro: 

 

 1 schommel, 1 glijbaan en 1 zandtafel - Smedenstraat Waregem  

 1 combinatietoestel - Schakelstraat Waregem  

 1 inground trampoline in de Emiel Claussstraat te Sint-Eloois-Vijve 

 1 combinatietoestel of meerder kleine speeltoestellen in de August Craslaan Waregem 

 1 combinatietoestel of meerder kleine speeltoestellen op het Sint-Elooisplein te Sint-Eloois-Vijve 

 1 combinatietoestel of meerder speeltoestellen op de site van Interlin te Beveren-Leie  

 1 combinatietoestel of meerder kleine speeltoestellen op de Zuiderpromenade Waregem 

 

Er werd ook 10.000 euro vrijgemaakt voor de aanplanting van groen bij de Waregemse speelpleintjes.  

 

De jeugdraad geeft een positief advies over de aanleg van de nieuwe speeltoestellen in 2018. 

 

 

6. Evaluatie jeugdreceptie 

 

 Sommigen vonden de speech wat onduidelijk. 

 Leuk met de frietmobiel, maar de frietjes mochten eerder klaar zijn.  

 Misschien kan de receptie eens doorgaan in de zomer?  
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7. Advies subsidiereglement 

Het huidige subsidiereglement is veel te juridisch geschreven. Er wordt een nieuwe structuur aan het reglement 

gegeven, die veel overzichtelijker zal zijn. Er zal ook een gewijzigde planning zijn van de jeugdraad: verkiezingen 

in september, nu was dit telkens in januari. Tijdens de jeugdraad van september dienen de jeugdverenigingen 

hun erkenning in voor dat werkjaar.  
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 Jeugdverenigingen die subsidies ontvangen worden verwacht te helpen op activiteiten van de jeugdraad (vb: 

Dag van de jeugd).  

 Nieuw: de vervoerstoelage. Dit is een toelage die zou kunnen aangevraagd worden indien jeugdverenigingen 

een activiteit organiseren waarbij bijvoorbeeld een bus moet worden ingelegd.  

 De starttoelage zou worden opgetrokken van 620 euro naar 650 euro. 

 Er is heel veel verschil in subsidies van huur en energie. De jeugdraad wil deze voor alle jeugdverenigingen 

gelijk krijgen. 

 

Pieter Mandeville: Volgens het voorstel zouden wij met Moeder Naamse geen recht meer hebben op de basistoe-

lage. Dat zouden wij jammer vinden want Moeder Naamse organiseert ook activiteiten in Waregem.  

 

Jochem De Brandt: Als je voldoende kunt motiveren waarom je subsidies zou willen ontvangen als studentenver-

eniging, dan bestaat die mogelijkheid. De stuurgroep van de jeugdraad en de jeugddienst oordelen dan over de 

motivering of een studentenvereniging al dan niet in aanmerking komt voor de basistoelage.   

 

Cindy Bésard: Voor KLJ is het moeilijker om leden te motiveren om mee te organiseren aan evenementen van de 

jeugdraad zoals bijvoorbeeld Dag van de Jeugd aangezien KLJ een heel andere doelgroep heeft (+16 jaar). 

 

Jonas Claerhout: die doelgroep zou wel perfect een barshift kunnen doen op de Nacht van de jeugd, de fuif voor 

de oudere leden van jeugdverenigingen.  

 

Margot Desmet: Het idee achter de verplichte medewerking bij activiteiten van de jeugdraad voor erkende 

jeugdverenigingen is vooral om iets terug te vragen voor de subsidies die zij krijgen van stad Waregem.  

 

Flor Coussement: De jeugddienst bekijkt of het mogelijk zou zijn om tegen volgend jaar de subsidieaanvraag di-

gitaal in te dienen.  

 

8. Triple Lokaal 

 

De VVJ (Vereniging Vlaamse Jeugddiensten) organiseert op donderdag 19 april om 18.00u. Triple Lokaal in CC De 

schakel. Er zullen verschillende workshop doorgaan in het thema jongeren & politiek. Online inschrijven kan via 

www.triplelokaal.be.  

 

9. Varia 

 Vanaf 25 mei gaat de nieuwe privacywetgeving van start. Ook belangrijk voor alle jeugdverenigingen. Onder-

schat het niet! Zorg dat je voldoende geïnformeerd bent.  

 Indien je met je jeugdvereniging gebruik maakt van de securityfirma Key4ce moet zeker expliciet vermelden 

dat je recht hebt op het voordeeltarief van stad Waregem. Zoniet zal Key4ce het gewone tarief toepassen en 

betaal je meer. 

 Wie wordt de gezondste organisatie van Waregem? Doe vereniging iets rond één van de thema's (niet roken, 

bewegen, geestelijke gezondheidszorg) en kom in aanmerking voor de trofee Gezondste Organisatie van Wa-

regem. Je organisatie kan een stevige boost ontvangen: goud levert 750 euro aan Waregembonnen op, zilver 

500 euro en brons 250 euro! Inschrijven doe je hier: https://www.waregem.be/welzijnshuis/wie-wordt-de-

gezondste-organisatie-van-waregem 

  

10. Jeugd– en vormingskalender 

 Bekijk hier het volledige aanbod aan jeugdige evenementen!  

https://www.waregem.be/welzijnshuis/wie-wordt-de-gezondste-organisatie-van-waregem
https://www.waregem.be/welzijnshuis/wie-wordt-de-gezondste-organisatie-van-waregem
https://www.facebook.com/pg/jeugdraadwaregem/events/?ref=page_internal

