
 

 

 

Verslag IDee-raad 22/09/2020 

Aanwezig: Bjorn Horré (voorzitter), Philippe Groenweghe (ondervoorzitter), Vincent 

Vandommele (buddywerking en woonzoekdag), Vienna Lootens (werkgroep 

toegankelijkheid), Brian Devos (werkgroep toegankelijkheid), Nielsen Vermont (AgII), Sarah 

Vancompernolle (’t kringske), Ann Devolder (’t kringske), Stéphanie Rosseel (deskundige 

integratie), Hilde Vens (vzw TOV), Bernard Vanluchene (buddywerking, sportraad), Joost 

Boeve (LOI OCMW) , Annemie Descheemaeker (ASKOVI), Lothar Feys (schepen van 

integratie) 

1. Goedkeuring verslag 

- Bjorn Verholle: was aanwezig tijdens de superavdiesraad vorig jaar in oktober. 

Hem eventueel nog eens bevragen rond lidmaatschap  

2. Advies reglement G-werking (zie bijlage) 

Toelichting door schepen Lothar Feys 

Het regelement werd reeds geadviseerd door de raden van sport (aktename, 

bekendmaking belangrijk en goed opvolgen bv. via algemene vergadering 

sportraad/verenigingen bestuursvergaderingen), jeugd (positieve houding, wel twijfel of 

het zal aangewend worden) en cultuur (‘regelmaat’, ‘wie zijn mensen met een beperking’, 

antwoord hierop is dat de lijst te uitgebreid zou zijn); maar dit zijn raden die voornamelijk 

werken vanuit het creëren van aanbod. 

Ook graag het advies formuleren als raad, meer vanuit de hoek van de potentiële 

gebruikers van G-aanbod.   

Voornaamste doel van het reglement: mensen met een beperking meer toegang geven tot 

het structurele verenigingsleven.  

De IDee-raad heeft het reglement doorgenomen en adviseert het volgende:  

De IDee-raad geeft een positief advies aan bovenstaand reglement, maar geeft graag de 

volgende opmerkingen mee aan de gemeenteraad:  

o het is positief dat er geen strikte afbakening is van een doelgroep, dat 

er niet in hokjes gedacht wordt en bv. enkele mensen met een VAPH-

kaart zouden in aanmerking kunnen komen; 

o de terminologie ‘op regelmatige’ basis wordt als positief omschreven; 

o in de kantlijn wordt meegegeven dat er momenteel qua G-werking een 

aanbod is in het zwemmen (Dynamica), het voetbal en de basket, alsook 

is er een zomerwerking voor kinderen met een beperking (Babbeloe) en 

een vereniging voor kinderen met autisme (Open Cirkel); 



o de opmerking wordt gegeven dat het nog wel een eindje duurt vooraleer 

er een betaling zal kunnen worden uitgevoerd aan de verengingen (pas 

vanaf januari 2021 volgens de richtlijnen van het reglement – maar men 

neemt akte van het feit dat dit te wijten is aan het moment van 

budgetwijziging); aan de ene kant misschien wat lang, maar aan de 

andere kant wordt vanuit de raad ook aangegeven dat het belangrijk zal 

zijn dat verenigingen deze keuze en aanvraag doordacht doen, dat er 

voldoende voorbereiding is vanuit de verenigingen en dat dit ook de kans 

op ‘losse flodders’ kan vermijden; 

o de raad vindt het erg belangrijk dat het reglement geen stille dood sterft 

en warm gehouden wordt, er zal ingezet moeten worden op de blijvende 

bekendmaking via verschillende kanalen (bv. good practice in de kijker 

zetten, sociale media, izine, …), de raad is bereid om hier ook in samen 

te werken; 

o het is belangrijk dat mensen die nood hebben aan vrijetijdsbesteding 

contact kunnen hebben met verenigingen, dat zij het netwerk van de 

stad kunnen benutten en zo zelf mee dingen in gang kunnen zetten;  

o er is wat twijfel of verenigingen zelf op zoek zullen gaan naar waar er 

potentiële noden te vinden zijn;  

o de vraag wordt gesteld of er cumulatie van subsidies mogelijk is met de 

huidige subsidies vanuit de provincies/federaties om G-werkingen op te 

zetten;  

o het is van groot belang dat verenigingen die overwegen deze stap te 

zetten, een goede begeleiding en ondersteuning vanuit de stedelijke 

diensten kunnen krijgen om dit uit te werken en om een dossier in te 

dienen;  

o zijn het enkel verenigingen die aangesloten zijn bij raden die hier gebruik 

kunnen van maken?;  

o het is goed dat reeds een aantal concrete voorwaarden zijn opgenomen 

in het reglement.  

3. Mededeling: steunmaatregel vanuit Impulsfonds aan verenigingen 

De Izegemse verenigingen aangesloten aan een raad of reeds gekend door lopende 

subsidiedossiers werden financieel gesteund door het Impulsfonds die de stad inrichtte 

naar aanleiding van de covid-19 crisis.  

Algemeen uitgangspunt: 30% gaat naar rechtstreeks ondersteuning van de verenigingen, 

70% gaat naar een investeringsfonds 

Rechtstreekse ondersteuning: de verenigingen krijgen eenmalig een bedrag op hun 

rekening.  

• Verenigingen moeten lid zijn van een raad; 

• bedrag = 50% van de subsidie van 2019 met een minimum van 100 euro, dit was 

van toepassing voor de nominatieve subsidie van ’t kringske (extra €500 voor 

2020); 

• indien er geen werkingstoelage wordt uitbetaald binnen de raad dan geldt ook het 

minimum van 100 euro, dit was van toepassing voor Askovi, Matrjoshka en 

Somali Community. 

 

Askovi heeft hier twee vragen over:  

• Zij ontvangen jaarlijks €300; vanuit welke subsidie wordt dit voorzien?  

• Wat zijn de voorwaarden om op de lijst van nominatieve subsidies te staan?  



4. Activiteiten en projectoproep IDee-raad  

Werkgroep knuffelmoment: terugkoppeling 

Hanne is verontschuldigd. Er is niets meer mee gebeurd sindsdien. Er kan ook niets 

heropgestart op.  

Deelname aan de werkgroep: Ann zou dit zeker wel zien zitten. Vragen aan Hanne om haar 

toe te voegen.  

Te hernemen zodra het kan, niet laten liggen want het is een mooi en verbindend project.  

Projectoproep IDee-raad 

De oproep werd niet gelanceerd omwille van de covid-19 crisis. Vorig jaar een 

projectwedstrijd georganiseerd. Dit jaar kon er nog niets doorgaan. Normaal gezien is er 

€1000 voorzien.  

Alternatief?  

• Voorstel voorzitten: graag wel de €1000 gebruiken dit jaar. De verenigingen van 

de raad extra ondersteunen op die manieren elk een deeltje geven.  

De schepen is hier niet voor te vinden, en denkt ook dat dit niet op deze manier in 

het schepencollege kan passeren. De voorzitter pleit voor een éénmalige toelage 

aan de verenigingen, uiteraard niet voor herhaling vatbaar.  

• Aanvullingen van de leden:  

Moeten we er van uit gaan dat er door covid-19 niets kan gebeuren. Er zijn toch 

creatieve manieren om hier mee om te gaan?  

Bijvoorbeeld: actie op de grote markt op het scherm met filmpjes, iets interactief 

voorzien, een werking in de kijker zetten. Tentoonstelling rond het thema 

vluchtelingen. Wereld verzet dag tegen armoede er wordt ook wel aan een 

programma gewerkt.  

• Conclusie: 

Projectoproep laten doorgaan: op zoek naar verbindende activiteiten (out of the 

box, interactief, …)  

Izine van november – december met indiendatum 7/12 en beslissing op de raad 

van 17/12 (eventueel sjabloon voor goedkeuring met voorwaarden opmaken dat 

alle leden dit op voorhand kunnen evalueren).  

Uitbetaling aan de winnende projectindieners op boekjaar 2020.  

Vroeger dan Izine gebruik maken van andere kanalen: weekbode, facebookpagina, 

verenigingen aanspreken, …  

 

 



5. Stand van zaken beleidsdomein integratie en diversiteit 

- Kwetsbare gezinnen bereiken in tijden van covid-19 (lijst in bijlage) 

- Verschillende subsidies en steunmaatregelen vanuit het OCMW  

o Onder andere extra voedselpakket (zal wellicht herhaald worden in het 

najaar) 

o Federale covidsubsidie ontvangen, moet aangewend worden voor 

31.12.2020. Gezinnen kunnen covid-steun ontvangen via sociale dienst. 

Het sociaal huis heeft misschien een kleinere drempel om over te steken?  

o Ook op Vlaams niveau werden extra middelen voorzien voor 

armoedebestrijding, deze moeten aangewend worden voor 31.12.2021. 

Hiervoor werken we met de cluster welzijn samen aan een aantal 

concrete acties. Suggesties zijn uiteraard steeds welkom.  

o Heel veel verschillende bestaande fondsen zijn ook vergroot in middelen 

(socupa, elektriciteit en gas fonds, …) – alsook is er een extra toelage op 

het leefloon.  

o  

- Verzameling goede praktijken in de diversiteit (jouw vereniging kan hiervoor 

ook indienen) – bevraging/nieuwe website vvsg www.diversiteitspraktijk.be/   

- 4e pijler integratie en inburgering: https://www.integratie-

inburgering.be/vierde-pijler  

- Extra middelen via project taalstimulering in de vrije tijd tot en met eind 

augustus 2022: uitbreiding functie met 30% VTE en kleutergroep babbeldoos  

oprichten 

- Week van de geletterdheid: taalpunt bib in de kijker verder uitbouwen  

- Nieuwe werking Babbel’uit toelichten 

Hierover worden enkele vragen gesteld: zijn er te weinig vrijwilligers? Waarom 

is er minder werking? Angst of er wel voldoende continuïteit zit in de werking 

met die tweede en vierde dinsdag van de maand. De dienst heeft deze keuze 

voorgesteld aan het schepencollege. Om alle werkingen blijvend te garanderen 

en ook de kleutergroep verder uit te bouwen moet er voldoende werktijd zijn, 

er is wat geschoven met bepaalde zaken. Uiteraard wordt dit steeds geëvalueerd 

en bijgestuurd waar nodig.  

Reactie van de schepen 

Bewust keuze om in te zetten op een aantal werkingen. Bekeken welke taken 

we hebben en hoe we ze organiseren. Inzetten op een extra werking van de 

Babbeldoos. Pragmatische keuze geweest.  

6. Varia 

- Onthaalmoment nieuwe inwoners  

Wordt dit georganiseerd? Indien dit in de toekomst georganiseerd wordt, mag 

er een buddy meegaan met hen naar de receptie?  

Doorgeven aan de VES – Kim Decoster  

 

 

https://www.diversiteitspraktijk.be/
https://www.integratie-inburgering.be/vierde-pijler
https://www.integratie-inburgering.be/vierde-pijler


- Aantal vragen vanuit het thema toegankelijkheid 

Veilig de Baronstraat oversteken (thv Dewinter – Devos Apotheek) – te wachten 

aan de ingang van de wijk -  geen veilige oversteekplaats (gevaarlijk punt); 

navragen aan dienst mobiliteit / commissie openbare werken!  

Zwembad: nieuwe batterij in de tillift (in de kleedkamers) – de schepen geeft 

door aan de sportdienst  

Site Strobbe: voorzieningen voor mensen met een beperking – dorpshuis 

plannen wat de bedoeling is (buitenlift is fantastisch) – maar opmerkingen te 

laat. Wie gaat er Vienna op de hoogte brengen rond toegankelijkheid? Het is 

belangrijk dat dit op voorhand gebeurd en niet nadien! Bevragen aan Caroline 

Maertens wat wanneer mogelijk is.  

De volgende IDee-raad gaat door op donderdagavond 17 december om 19h30 

(normaal in meilief, indien covid het niet zal toelaten dan gaan we dit online organiseren) 

 


