
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Jeugdraad Moerbeke 
Lindeplaats 7 
B-9180 Moerbeke - 1/6 - 

tel. 09 346 80 05 – fax 09 346 64 08 
www.moerbeke.be 

bankrekening BE92 0910 0030 9823 
 

VERSLAG – JEUGDRAAD  

Datum:  8/01/2020  

Uur:  20h00 

Locatie:  Gemeentehuis Moerbeke 

 

Aanwezig: 

Emma (Scouts), Geoffrey (Jeugddienst – Secretaris), Minne (KLJ), Jari (Voorzitter), Sarah 
(Schepen), Steffi (JRK), Robbie (nieuwe collega Sport-Jeugd) 
 
 

Verontschuldigd: 
Tabita (SPW), Jordy (JRK), Pieter-Jan (Scouts), Seppe (KLJ), Jasper (Onafhankelijk), Quinten 
(Voorzitter), Fanny (Jong Vld – Penningmeester), Antje (KLJ) 
 

 

Afwezig 

/ 
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 Vorig verslag 

 Opvolgpunten 

TOEGANG DROPBOX/GOOGLE AGENDA 

Iedereen nog eens nakijken of hij/zij toegang heeft.  

Sarah bekijkt dit na de Jeugdraad samen met Jari.  

Nieuwe collega Robbie Wyngaerd ook toegang geven, best met e-mailadres 
jeugd@moerbeke.be  

INZET JORDY ALS JEUGDMONITOR 

Jordy niet aanwezig. Geen duidelijkheid over welke onderwerpen. ZIe vorige verslagen; Jordy 
ging een poll op facebook posten met mogelijke onderwerpen.  

VORMING BRANDWEER 

Zal doorgaan op woensdagavond 12 februari om 19u00 in het gemeentehuis! Vorming zal 
ongeveer 1,5u duren. Onderwerp items i.v.m. kampen, jeugdlokalen en evenementen 

TRUI JEUGDRAAD 

Geoffrey heeft mail verstuurd naar Maximum image maar door verlofperiode nog geen antwoord. 
Van zodra Geoffrey de prijs heeft zal hij iedereen op de hoogte brengen en kan er bij besteld 
worden. Nieuwe leden krijgen één vanuit de Jeugdraad, raadsleden die reeds één hebben 
ontvangen kunnen een nieuwe bestellen op eigen kosten.  

PERSBERICHT 

Persbericht is blijkbaar reeds verschenen op 19/10/2019 zonder de jeugdraad en voorzitters op 
de hoogte te brengen. Geoffrey zal de pers uitnodigen voor de nieuwjaarsreceptie.  

 Goedkeuring 

Het vorig verslag is goedgekeurd.  
 

 Beleid  

 Adviezen 

BABYTHEEK 

Voorstel om naar het voorbeeld van Lokeren namelijk de speleotheek, ook een babytheek in 
Moerbeke te voorzien. Dit kadert binnen de samenwerking van ‘het huis van het kind’ met 
Lokeren. Om te starten zal deze babytheek 1 keer per maand open zijn om babyspullen te 
ontlenen. Kostprijs zou geschat zijn op +-2500 euro per jaar. De babytheek zal plaats vinden in 
het sociaal huis onder toezicht van Stephanie Poppe. College vraagt advies aan de jeugdraad om 
dit voorstel/dossier nog sterker te maken. Jeugdraad geeft bepaalde opmerkingen (aandacht voor 

mailto:jeugd@moerbeke.be
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hygiëne, duidelijk en toegankelijk reglement, …) door waar best rekening mee gehouden kan 
worden maar staat positief tegenover de oprichting van deze babytheek. Jari zal dit advies 
opstellen en bezorgen aan het college.   

VERLAGING LEEFTIJD GAS BOETES NAAR 14 JAAR 

Jeugdraad sluit zich aan bij het advies gegeven door de jeugdraad van Wachtebeke namelijk de 
jongeren vanaf 14 jaar tot 16 jaar een werkstraf opleggen i.p.v. een geldboete. De werkstraf heeft 
een grote invloed op deze jongere, de geldboete wordt uiteindelijk toch betaald door de ouders. 
Hierbij ook het advies om de jongere tussen 16 en 16 jaar ook een werkstraf op te leggen i.p.v. 
een geldboete.  Jari zal dit advies opmaken en bezorgen aan het college.  
 

OPENBAAR TOILET IN HET PARK 

Herinnering om dit advies na te lezen en opmerkingen door te geven! Advies is zo goed als 
afgewerkt en kan na het advies over de babytheek en het advies over de Gas-boetes aan het 
college overgemaakt worden.  

500 KG GRATIS AFVAL 

Gemeentebestuur heeft de vraag gekregen van IDM om de beloning bij ‘goed sorteergedrag’ op 
te heffen aangezien de nieuwe regels omtrent herbruikbare bekers hier een invloed op heeft.. 

Er zal door de verenigingen minder gerecycleerd moeten worden. Het gemeentebestuur van 
Moerbeke is nu aan het bekijken om dit goed sorteergedrag te kunnen blijven belonen en zal 
hierbij ook de regel voor 500kg gratis afval voor verenigingen te implementeren. Het 
gemeentebestuur wil uiteraard ook de deur voor misbruiken niet openzetten, waarbij de zowat 70 
verenigingen in Moerbeke, waarvan er wellicht 90% geen afval hebben, deze gunst zouden 
misbruiken om gratis privaat afval naar het containerpark te kunnen brengen. 
 

ONDERHOUD SPEELBOS 

Sarah neemt hierover contact op met Jasper.  
 

AFVAARDIGING GECORO 

Eenvoudig advies dat verder kan uitgewerkt worden. Jari neemt dit op met Jasper zodat dit 
afgewerkt kan worden.  

 Subsidies 

EVALUATIE SUBSIDIES 

Fanny, Quinten, Steffie en Antje hebben zondag 17 November overleg gehad over het huidige 
subsidiedossier.  
 
Startsubsidie is verwijderd uit vorig reglement omdat dit veel administratie en controle vroeg. 
Uiteraard zou dit wel opnieuw opgenomen kunnen worden. Er zijn zeker startende initiatieven die 
dit kunnen gebruikten, zie Codejo (voorstelling volgende Jeugdraad).  
Jeugdraad zou dit eventueel terug opnemen.. Of basissubsidie?  
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Bekijken welke vormingen aanspraak maken op kadervormingsubsidie? Enkel cursussen die 
leiden tot een attest animator, hoofdanimator, instructeur?  
 
Eventsubsidie: uitbreiden! Voorstel om subsidie te verhogen van 150 euro naar 300 euro.  
 
Geld voor vormingen is begroot via werkingsmiddelen jeugddienst (500 euro), dit voor vormingen 
toegankelijk voor iedereen uit de jeugdwerkingen.  
 
Opmerking reglementen: aanpassen schriftelijk OF digitaal indienen!  

 
DEADLINE herwerking reglement: eind mei 2020 zodat dit geagendeerd kan worden op de 
gemeenteraad van juni 2020.  
 

GOEDKEURING SUBSIDIEAANVRAGEN 

Aanvraag ontvangen van ‘Cirque Totale’ voor de eventsubsidie. Zij organiseren een workshop 
Speltheater voor kinderen tussen 9 en 12 jaar. Beslissing Jeugdraad: geen financiële 
ondersteuning aangezien dit anders in strijd is met het huidige reglement. Ze krijgen wel 
materiële ondersteuning + vermelding in de paasfolder! Geoffrey neemt contact op met 
organisatoren Cirque Totale.   

 Inclusie in jeugd-en sportverenigingen  

VORMINGEN 

Zal volgende jeugdraad besproken worden.  

TOOLS 

Zal volgende Jeugdraad besproken worden.  

 Nieuws vanuit het gemeentehuis 

9/12/2019 SAMENKOMST ADVIESRADEN 

9 December is er een samenkomst met alle voorzitters van de verschillende adviesraden 
doorgegaan. Voorzitters hierover zeer positief! Er zal een google drive of dropbox opgemaakt 
worden waarin alle verslagen van alle adviesraden zullen teruggevonden kunnen worden.  

16/12/2019 NIEUWE WEBSITE 

Op 16 december is de nieuwe website gelanceerd!  
Heel grote verbetering!  

VERHOGING TARIEF SPEELPLEINWERKING 

Tarief is gewijzigd van 2.50 euro naar 2.75 euro (indexering). Is 6 jaar niet gewijzigd geweest.  

SPORTSITE 

De bouwvergunning is eindelijk in orde! 17 januari zal er op het oude A-terrein een archeologisch 
onderzoek plaatsvinden. 18 januari zijn deze sleuven opnieuw dicht dus weinig hinder voor de 
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jeugdverenigingen. In februari start de aannemer en in maart zal de strook tussen kunstgras en 
heraangelegde velden ook ingezaaid worden.  

 

 Activiteiten 

 Evaluatie activiteiten 

NIEUWJAARSRECEPTIE GEMEENTE 6/01/2020 

Niet vergeten; ook vrijwilligers van de speeltuin uitnodigen!  

 Aankomende activiteiten  

31/01/2020 NIEUWJAARSRECEPTIE JEUGDRAAD 

Dit jaar georganiseerd door de scouts. Evenement op facebook maken!  

01/02/2020 OPENING KLJ LOKAAL 

20/03/2020 TEAMBUILIDING JEUGDRAAD 

Poll op de facebookgroep om activiteit te bepalen. Enkele mogelijkheden: escape room, bowlen, 
t’oud huis in Wachtebeke, …   
 

 Varia 

COMMUNICATIEPLAN  

Contentplanning! Een google drive document of excel-sheet op Dropbox waar ieder raadslid 
toegang tot heeft om daarin de verschillende content te plannen! Werken met kleuren (groen = 
afgewerkt/gepost, oranje= staat klaar, rood = nog verder af te werken). Verschillende zaken die je 
moet opgeven in het document (datum post; omschrijving, afbeelding, …) 

Het beheer van dit document is voorzien door de jeugddienst.  

Dit document steeds agenderen op de Jeugdraad.  

 
MONIWERVING SPEELPLEINWERKING 

Opnemen wanneer Tabita aanwezig is op de Jeugdraad. Dit jaar werken naar 2 
monitorenwervingen.   
 

OPVOLGING GEOFFREY 

 Is gevonden! Robbie Wyngaerd zal Geoffrey vervangen gedurende 1 jaar in combinatie met de 
sportdienst. Nadien zal er een vacature opgemaakt worden met examen.  
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GOODLESS 

 Organisatie waar je terecht kan voor de uitleen van herbruikbare bekers. Hebben verschillende 
partners waarvoor ze bekers met hun logo hebben laten drukken (KLJ, BNP Paribas Fortis bank, 
…)  

JEUGDRADENBIJEENKOMST WASO 2/04/2020 

Zal deze keer doorgaan in Kruibeke of Zwijndrecht. Uitnodiging volgt nog!   
 

OPVOLGING PLEINTJE MALUSLAAN 

Is nog in uitvoering. Sarah gaat dit navragen bij college.  

 
OORDOPPEN 

Kan de Jeugdraad eventueel een groepsaankoop organiseren?  

Scouts geeft aan deze steeds via de CM te kunnen verkrijgen.  

 

OPMERKING: PROJECTIE  

Bij elke Jeugdraad de agenda projecteren op het scherm!  

 

 

 

Volgende Jeugdraad: maandag 10 februari 2020 om 20u00 in het gemeentehuis 

 

 


