
 

 

 

 

Verslag IDee-raad 10/02/2022 

Aanwezig: Leen Neirynck (Askovi), Bjorn Horré (voorzitter), Vienna Lootens (werkgroep 
toegankelijkheid), Brian Devos (werkgroep toegankelijkheid), Lisa Casier (deskundige integratie) , 
Joost Boeve (OCMW/LOI), , Vincent Vandommele (buddywerking), Lothar Feys (schepen van 
integratie), Nielsen Vermont (AgII), Pascale Persyn (clustermanager burger&welzijn), Hilde Vens (tov) 

Verontschuldigd: Philippe Vangroenweghe (ondervoorzitter), Joel George (toegankelijkheid), Sarah 
(’t Kringske), Willy Houthoofd (werkgroep toegankelijkheid), Jan Debu (Buddywerking) Emma 
Deceuninck (’t Kringske) 

Niet aanwezig: Bernard Vanluchene (buddywerking), Thalita Delaere (AGII) 

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering 

https://izegem.prod.digidal.dev/sites/izegem/files/2022-02/2021-12-02-verslag-idee-raad.pdf  

Geen opmerkingen. Verslag goedgekeurd. 

 
2. kandidatuur nieuwe voorzitter/ondervoorzitter  

Vorige IDee-raad werd vraag tot nieuwe kandidaten gesteld.  

Bjorn stelt zich terug kandidaat als voorzitter, Vincent als ondervoorzitter.  

Philippe Vangroenweghe zet zijn engagement als ondervoorzitter stop en stapt ook uit de IDee-raad. 

 

3. Voorstelling Eritrean Bright Future Movement  

Wie zijn ze? 

Vereniging getrokken door 15 jonge Eritreeërs in België, actief over heel België.  

De vereniging informeert andere Eritreeërs over verschillende zaken: 

• Rechten en plichten in België 
• Sociale kaart en dienstverlening in België uitleggen 
• Opvoeden in/tussen 2 culturen 
• Politieke situatie in Eritrea en hoe proberen deze aan te pakken  
• Strijd tegen dictatuur in Eritrea -> vormen jongeren om te strijden voor hun rechten  

https://izegem.prod.digidal.dev/sites/izegem/files/2022-02/2021-12-02-verslag-idee-raad.pdf


Willen instappen in IDee-raad om erkenning te bekomen als vereniging in Izegem. 

Akkoord dat Eritrean Bright Future Movement in IDee-raad komt? JA!  

Vanaf heden is de Eritrean Bright Future Movement lid van de IDee-raad.  

Meer informatie via hun website: Home - Eritrean Bright Future Movement 

4. Advies rond opstart en subsidie G-basket 

Meer info zie PowerPoint G-basket (bijlage) 

Deze basketbalclub is één van de eersten die gebruik wil maken van deze subsidie.  

Kritische opmerkingen:  

• Momenteel gaat dit om een vraag van een basketbalteam, wat als andere 
sporttakken éénzelfde subsidie vragen?  

• Het organiseren van G-sport is een heel complex iets, ik vind dat men nu vrij 
selectief is naar wie men wel en niet toelaat. 
Alle begrip dat de verschillende profielen (bv. psychische en fysieke ) niet gemixt 
kunnen worden maar nu worden op voorhand al profielen uitgesloten. 

• Men vraagt middelen voor opleiding van de coaches maar vermeldt niet bij de 
inkomsten dat ervanuit sport Vlaanderen heel wat subsidies zijn voor G-sport en 
dat opleidingskosten praktisch integraal door hen vergoed worden 

• Wil zeker ook opleggen bij de criteria dat VTP/VTC bekendmaking een voorwaarde 
is 

 

Toelichting door de schepen:  

Subsidiereglement ontworpen om mensen te laten doorstromen naar reguliere vrijetijdsbesteding. 
Dus andere sporttakken zijn zeker ook welkom! G-werkingen kunnen alleen maar aangemoedigd 
worden. 
Welke profielen/doelgroepen toegelaten zijn, staat vermeld in het subsidiereglement.  
Er zijn wel subsidie, maar niet alles wordt gesubsidieerd door G-sport Vlaanderen  
 
De raad staat positief tegenover het idee, mits een aantal opmerkingen. Het gebruik en de promotie 
van vrijetijdspassen en vrijetijdscheques als voorwaarde. De club moet ook het logo VTP/VTC op 
communicatie vermelden. 

Advies van de raad wordt als extra bijlage toegevoegd. 

 
5. Voorstelling regenboogverklaring 

Zie verklaring in bijlage  

Positief dat er aandacht aan besteed wordt.  

Wordt dit aan de doelgroep zelf voorgesteld? Moeilijk in Izegem, omdat er geen Izegemse 
verenigingen zijn die specifiek gefocust zijn op mensen die zich in het LGBTQI+ spectrum 
identificeren of in adviesraden zitten.  

Wel reeds voorgelegd aan enkele individuen uit het LGBTQI+-spectrum. De regenboogverklaring 
werd ook doorgenomen door çavaria.  

https://eritreanbrightfuturemovement.org/


In TOV start een jongedame volgende week die in een studentenclub trekker was rond LGBTQI+-
rechten -> H. legt deze voor aan haar.  

De dochter van V. is actief in een studentenclub die zich inzet voor mensen die zich identificeren 
binnen het LGBTQI+-spectrum. Hij zal dit aan haar bezorgen zodat zij hierop feedback kan geven. 
Feedback mag zeker ook telefonisch doorgegeven worden via Pascale of Lothar.  

Bjorn bezorgt de regenboogverklaring na de raad. Graag advies zo snel mogelijk doorgeven zodat 
verklaring op gemeenteraad van maart kan komen!  

We zijn vooral op zoek naar inhoudelijke en vormelijke opmerkingen, mogelijke aanpassingen en 
toevoegingen.  

6. Voorstelling nieuw inburgeringsdecreet + plan samenleven 

Zie PPT AGII  

Doelgroep inburgering: verzoekers internationale bescherming zijn geen doelgroep meer -> kunnen 
dus geen inburgeringstraject opstarten, Nederlandse les volgen is wel nog mogelijk los van 
inburgeringstraject. 

Inburgeringstraject breidt uit met vierde pijler = participatie- en netwerktraject. 40 uren inzetten in 
taalstages, buddywerking, …  

Extra uitleg bij de PowerPoint: 

Vormingspakketten = lessen maatschappelijke oriëntatie en lessen NT2 (= Nederlands als 2de taal) 

Civiele testen = bv. Bij aanvraag nationaliteit  

Vraag Joost: is er nog steeds keuze tussen digitale weg en fysieke les?  

Bv. Mensen waarvan taal niet vaak voorkomt: kunnen zij kiezen om te wachten tot er voldoende 
deelnemers zijn om fysieke lessen te starten? Of moet men dan verplicht digitaal deelnemen?  

Digitale ondersteuning vanuit AGII? -> Chrome books gratis uitgeleend bij AGII + uitleg gegeven over 
werking van Chrome book. Verdere digitale ondersteuning is er echter niet. Mensen kunnen wel 
steeds met vragen terecht in een contactpunt van het Agentschap voor Inburgering en Integratie. 

Plan Samenleven (zie ppt) 

Projectoproep wordt eind maart verspreid naar de lokale besturen.  

 

7. Vraag Zorg Izegem – lezing ‘Mijn (klein)kind is holebi/transgender’ 

Verwachting van partners = louter promotie voeren  

IDee-raad mee als partner? Ja!  

Kunnen jullie promotie maken binnen de eigen kringen van zodra de officiële communicatie er is? 

 

8. Projectoproep 2022 

Deel van middelen IDee-raad worden ter beschikking gesteld van een project in Izegem.  



Belangrijk om dit te blijven doen als raad!  

In kleine groep reglement en oproep onder de loep nemen! -> Vincent, Bjorn, … => Wie nog 
kandidaat is om in deze kleine werkgroep te zetelen, kan dit laten weten aan Bjorn.  

9. Opvolging berenactie  

De berenpakken en muntjes zijn klaar. Het project kan uitgerold worden van zodra Corona het 
toelaat.  

1600 muntjes ter beschikking nu -> Is er nog budget voor extra muntjes? -> Eerst nagaan hoeveel 
bezoekers er op een zaterdagmarkt zijn. (Lisa doet navraag bij Sandra Verbrugghe – deskundige 
lokale economie) 

Nieuw idee – zaterdag, parkdag  

10 zaterdagen in lente van 2023 samenkomen in parken/bossen in Izegem 

Kansen tot verbinding stimuleren 

Knuffelberen aanwezig op de parkdagen  

Samenwerking met muziekacademie om muziek te voorzien op parkdagen, …  

Opmerking: misschien is 2023 wat laat om de berenactie te lanceren.  

10 keer organiseren is wellicht een zware belasting ook voor bv. Organisaties zoals Art’Iz -> Directie 
Art’Iz reeds gecontacteerd en was wel positief. 

10. Varia en nieuwe datum volgende IDee-raad 
a. Naima Charkaoui – donderdag 12 mei 2022: wie nog wil deelnemen kan dit laten 

weten aan Lisa (lisa.casier@izegem.be) 
b. Vanuit TOV: sinds september lokaal in Rumbeke waar je elke woensdagnamiddag 

langs kan gaan met vragen rond psychische problemen, … Deze psychologische 
ondersteuning is gratis. Er zijn steeds 2 medewerkers aanwezig -> flyer in bijlage 

 

 

 

 


