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Welkom voorzitter 
 De voorzitter heet de aanwezigen welkom en wenst iedereen een goede gezondheid toe.  

 Na een stormachtig 2019 met aftasten en wat discussies hoop op een goed werkjaar van 
raad. 

 Kijkt vol vertrouwen uit naar de samenwerking tussen de raden in 2020 (cfr. 
voedselstrategie). Meer info hierrond volgt na de eerste samenkomst dd. 23 januari. 

 Daarnaast ook succes in het nieuwe jaar met ieders project. 

 De schepen voegt eraan toe dat hij – na aanwezig geweest te zijn op een aantal activiteiten 
van enkele leden – zeer verrast was door het enthousiasme en het bereik van onze 
Vierdepijlers en is er nog meer van overtuigd dat lokale projecten een meerwaarde zijn voor 
Izegem, haar burgers en de mensen in het Zuiden. De voorstellingen in Izine zullen dit alleen 
nog maar versterken. 

 
Kwestie OWW / Fair Trade / Kerstmarkt / Nieuwjaarsreceptie / 
Stadsrecepties 
 

 Het niet kunnen staan op de Nieuwjaarsreceptie van de stad komt door het feit dat OWW 
niet in de mogelijkheid was om herbruikbare wijnbekers te voorzien. Het gebruik van  
herbruikbare bekers is sinds 1 januari verplicht van hogerhand (www.groenevent.be). 

 Op dit moment voorziet de stad nog steeds Fair Trade-pakketten voor huwelijken en 
jubilarissen. Wanneer de recepties op huwelijken vorm krijgen zullen pas dan Fair Trade-
producten worden voorzien voor deze recepties 

 De kwestie standplaats op de Kerstmarkt heeft al heel wat voeten in de aarde gehad en 
berust op heel wat misverstanden. Er staat een factuur open van 75 of 125 euro (afhankelijk 
van aan wie je dit vraagt). De kwestie wordt nogmaals besproken met de verantwoordelijken 
binnen OWW. Er wordt nadien contact opgenomen met de verantwoordelijke van de 
Kerstmarkt. Best ook de schepen telkens op de hoogte brengen m.b.t. deze kwestie. Om dit 

http://www.groenevent.be/


soort discussies ter vermijden zal er een onderverdeling worden gemaakt in het budget dat 
voorzien is voor mondiaal beleid. 

 
Voorstel DB aanpassing subsidiereglement 

 In het budget is 17.162 euro voorzien voor subsidies ontwikkelingssamenwerking. 
o 40% gaat naar 11.11.11; 
o 30% naar de projecten van de leden; 
o 20% naar werking van de leden; 
o 10% naar de projecten van de niet-leden. 

 Voorstel nieuwe verdeling 
o 20% gaat naar 11.11.11; 
o 40% naar de projecten van de leden; 
o 20% naar werking van de leden; 
o 20% naar de projecten van de niet-leden. 

 De algemene vergadering keurt de aanpassingen aan het subsidiereglement goed.  

 Dit wordt asap op het Schepencollege besproken en daarna ook ter goedkeuring aan de 
Gemeenteraad voorgelegd. Het nieuwe reglement zal ingaan vanaf 15 september 2020 
(nieuwe subsidieronde). 

 
Terugkoppeling na superadviesraad 
 
LEGENDE 

 VRAAG 
o ANTWOORD 

 

 Korte (voedings)keten: wat doet de Stad? + voorstellen vanuit de raad 
o Zoeken naar mogelijkheden in samenwerking met andere raden en gekoppeld aan 

andere evenementen. 

 De nieuwe evenementenhal moet multifunctioneel zijn, zéér modulair en opgebouwd 
worden met duurzame, stevige en onderhoudsvriendelijke materialen. De locatie best op 
dezelfde plaats als zaal ISO (o.a. voor synergie met De Leest, Wereldfestival, Jeugd, …). 
Goede voorbeelden zijn De Mast in Torhout en Q-Box in Kuurne. 

o In overleg met stadsdiensten, gebruikers, deskundigen wordt de locatie gezocht en 
het plan van eisen opgesteld rekening houdend met het vooropgestelde budget 

 Digitalisering: Er is en blijft nood aan de combinatie (digitaal + onthaal via mensen). Sommige 
doelgroepen vallen uit de boot bij extreme digitalisering. 

o Uiteraard aandacht voor het contact aan het loket (zie hoger). 

 Diversiteit: “Urban Move was witter dan wit!”. Het lijkt erop dat er qua (sociaal) beleid naar 
mensen van vreemde origine toe geen vooruitgang wordt geboekt en zelfs eerder 
achteruitgang. Dit ondanks een blijven actueel thema. Lichtpuntje hier zijn de brugfiguren, 
maar de vraag is hoe dit zal ingevuld worden en welke doelgroep beoogd wordt. Waarom 
niet terug een samenwerking met CAW op poten zetten. Deze mensen hadden daar toch de 
nodige expertise voor. 

o We werven een buurtwelzijnswerker en een brugfiguur aan die het Sociaal Huis 
versterken. Die brugfiguur zal zich vooral toespitsen op de kleuters en lagere 
schoolkinderen. De brugfiguur zal met verschillende diensten samenwerken: 
Integratiedienst, Sociaal Huis, sociale dienst OCMW, CAW, CLB... Binnen de school 
richt een brugfiguur zich hoofdzakelijk naar zorg op school, kleuterparticipatie, 
maximale rechtentoekenning en het versterken van een hulp- en 



dienstverleningsnetwerk van gezinnen. Deze pijlers vertalen zich in concrete 
activiteiten doorheen het schooljaar. 

 Sociale kruidenier: positief verhaal, maar hoe zal dit concreet uitgewerkt worden en welke 
budgetten zullen er tegenover staan. 

o Het voedselverdeelpunt wordt omgevormd tot een sociale kruidenier. Dit houdt in 
dat de personen die een voedselkaart hebben, zelf kunnen kiezen wat ze gaan 
kopen. Momenteel is de stuurgroep bezig met de uitwerking van dit project. Eens de 
sociale kruidenier van start is, kunnen hieraan nog andere acties opgehangen 
worden: gezond koken voor weinig geld, ontmoeting, ... Voor de inrichtingskosten 
beogen we een samenwerking met de Izegemse serviceclubs. 

 Vrijetijdspas: Goed systeem, maar nog meer bekend en transparanter maken moet het doel 
zijn. 

o Betere bekendmaking via de gebruikelijke kanalen. 

 Klimaat: Hoe kunnen mensen die het minder breed hebben mee participeren in een 
samenleving met dure klimaatmaatregelen en BEN-normen en wat zal de stad hieraan doen? 

o Izegemse woonsubsidies bovenop de Vlaamse subsidies. 

 Hernieuwbare energie: er zijn geen goede locaties meer voor windmolens. Als er nog een 
mogelijkheid is ligt deze langs de E403 en dan moeten we vroeger zijn dan Roeselare! 

o Potentiële locaties nader te bekijken. 

 Ruimtelijke ordening: anti lelijke verkavelingen en “Sovjet”-hoogbouw 
o Door actief te overleggen met ontwikkelaars sturen we bij naar de gewenste 

beeldkwaliteit. 

 creditsysteem zalen : de bedragen van het creditsysteem liggen te laag en het systeem is nog 
te weinig bekend bij de verenigingen. 

o We verhogen de kredieten voor verenigingen van 300 naar 450 euro (na deliberatie 
adviezen door CBS). 

 Toelage Humanistisch Verbond : Hiermee werd het Lentefeest georganiseerd. Jammer dat dit 
bedrag er niet meer in staat. Werden ook andere toelagen in deze “sector” geschrapt? 

o Zie hoger. HVV wordt opgenomen in de Cultuurraad en ontvangt zo 
werkingssubsidies. 

 VZW wij helpen mensen in nood: Wie is dit? Waarom net zij die toelage? Hoe ziet hun 
werking eruit? 

o VZW intussen opgedoekt; geen toelage. 

 Geen vragende partij voor een vrijwilligersfeest. 
o Met het vrijwilligersfeest willen we de vrijwilliger in de kijker plaatsen. We gaan door 

met de uitwerking van dit nieuw initiatief. 

 Aandacht voor het “Zorgen voor wie ons nodig heeft” want sommige doelgroepen komen te 
weinig aan bod of er staat te weinig in het plan en de budgetten (mensen van vreemde 
origine, kansarmen, kinderarmoede, …) 

o Is niet altijd zichtbaar in het investeringsbudget. Welzijn en Zorg houdt bestaande 
dienstverlening in stand of breidt deze uit: Ouderenzorg: WZC, DVC, 
Assistentiewoningen, Lokaal Dienstencentrum, thuisdiensten. Uitbreiding van 
maaltijdpunten. Regiorol voor Lokaal Overleg Kinderopvang, Uitbouw Huis vh Kind, 
Aanwerving brugfiguur en buurtwelzijnswerker: gericht naar kansarmen, 
kinderarmoede, vereenzaming,...Samenwerking Geïntegreerd breed onthaal, ELZ 
Rits,... 

  



Activiteiten leden 
 Lieve 

o Samugam is sinds kort een vzw 
o Op 8 maart vindt de wandeltocht (incl. spaghetti-avond) plaats 

 Linda 
o Is er ergens nog in Izegem een zaal met een (groot)keuken erbij? Sinds kort kan 

zoiets niet meer in de Bellevueschool en blijkbaar gaat dit ook niet in scholen met 
een keuken (cfr. hygiënenormen) 

 Joke 
o Film te Hooglede op 27 april 
o Inleefreis in de Paasvakantie 
o Feest te Hooglede op 15 mei 

 Dries 
o Op 31 oktober vindt in Ieper een internationale conferentie plaats i.h.k.v. het thema 

“Vrouwen in conflictgebieden”. In dit kader zijn er “gratis sprekers” te boeken, ook 
voor andere leden van de Noord-Zuidraad, dus wie interesse heeft. 

o In oktober komt Rudi Vranckx naar De Leest samen met de dochter van Bram 
Vermeulen. 

Nieuwjaarsreceptie 
 Fair Trade drank en versnaperingen via OWW. 

 Hapje via Bjen Kwie 
 

VERGADERINGEN 2020 

MAANDAG 16 MAART OM 19.30 UUR IN MEILIEF 

DINSDAG 9 JUNI OM 19.30 UUR IN MEILIEF 

DONDERDAG 8 OKTOBER OM 19.30 UUR IN MEILIEF 

 
Voor verslag 
Thomas 

 
 

 
 
 
 
 
 
 


