Verslag IDee-raad 17/12/2020
Aanwezig: Lothar Feys (schepen van integratie), Stéphanie Rosseel (deskundige integratie), Hilde
Vens (tov vzw), Elke Laforce (AgII), Annemie Descheemaeker (Askovi), Sara Vancompernolle (’t
kringske), Hanne Cauwelier (initiatief knuffel), Vincent Vandommele (buddywerking), Nielsen
Vermont (AgII)
Verontschuldigd: Arnout Verkaemer, Christine Bulckaert, Willy Houthoofd, Ria Decoopman, Joost
Boeve, Vienna Lootens, Brian Devos, Philippe Groenweghe, Jan Debu, Pascale Persyn

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering
Opmerkingen: geen opmerkingen vanuit de leden
Vorige vergadering was er wel een vraag ronde de subsidietoelage die niet ontvangen werd bij
ASKOVI:
Antwoord gekregen dat er communicatie verkeerd gelopen was in de hernieuwing van het
lidmaatschap bij de verenigingenraad, dit dient vernieuwd te worden per legislatuur en was
blijkbaar niet duidelijk bij ASKOVI.
Er werd dan ook niets ontvangen bij ASKOVI voor vorig en dit jaar. ASKOVI ging dit na bij de
verenigingenraad om te bekijken of dit nog kon rechtgetrokken worden, normaal zou dit
moeten lukken maar er werd verder niets vernomen. Wat doen ze best?
Er wordt aangeraden contact op te nemen met de betrokken ambtenaar, Nele
Descheemaeker.
Mededeling schepen: het subsidiereglement G-werking werd goedgekeurd op de gemeenteraad
De volgende opdracht bestaat er in om dit reglement te gaan promoten en verenigingen te
stimuleren om een G-werking op te zetten en nodige aanpassingen door te voeren. De
schepen verkiest om dit rechtstreeks toe te lichten aan de verenigingen en raden, dit zal
worden opgepikt van zodra er opnieuw live vergaderingen kunnen doorgaan.
2. Projectoproep IDee-raad
Er zijn geen aanvragen binnen gekomen van verenigingen voor het jaar 2020.
Er was wel een idee bij de vereniging ASKOVI, die zij zullen terug oppikken van zodra het haalbaar is
(i.k.v. covid-crisis):
Voorstel ASKOVI: Tentoonstelling rond ‘mensen onder weg’

Kunstenaar die van wrakstukken van de kampen in Duinkerke kunstwerken had gemaakt
tentoonstellen. Dit in combinatie met de vereniging ASKOVI, combineren met de lezing van
Christophe Bush van de bibliotheek. Dit zal dus eventueel verschuiven naar een moment in
2021.
In het begin van 2020 kwam Hanne Cauwelier een idee toelichten op de IDee-raad. Dit omtrent het
ontwikkelen van een project waarbij knuffels uitgedeeld worden. Dit door mensen die in teddybeerpakken rondlopen. Om zo in te zetten op verbondenheid en verdraagzaamheid.
Hanne neemt nog even deel aan de raad en bevraagt aan de leden de mogelijkheid om dit
idee post-corona op te nemen. Er was een werkgroep die was samengekomen om te starten
in september en de meeste plannen waren gemaakt. Er werd toen gedacht om te starten op
drie concrete plaatsen: ’t Venster, een Izegemse school en een woonzorgcentrum. Maar na
corona lijkt het beter om misschien gewoon de straat/markt op te trekken.
Het project zou ‘beer knuf’ noemen (knuffel nu fantastisch).
De vraag is of de pakken nu reeds kunnen aangekocht worden (op werkjaar 2020): de
kostprijs bedraagt zo’n €80/€90 per pak. Hanne geeft door bij welke leverancier die pakken
kunnen besteld worden (Stéphanie maakt de bon nog op voor het werkjaar 2020).
Ook zouden er een soort van munten moeten aangekocht worden om dan mee te geven aan
de mensen om een knuffel door te geven.
De opmerking komt of er geen meer duurzaam iets voor handen is dan hard plastiek. We
blijven over met het idee om dit te bevragen aan arbeidszorgcentrum de tatsevoet. Zij
kunnen misschien munten/hartjes maken van houten schijfjes (Stéphanie neemt contact op).
De projectoproep van de IDee-raad zou aan het begin van 2021 moeten gelanceerd worden. De
werkgroep bekijkt wat er moet worden aangepast aan de oproep en welke kanalen er hiervoor
worden ingezet. De werkgroep bestaat uit Philippe, Bjorn en Bernard. De indieners hebben dan ook
nog langer tijd om de actie uit te voeren in 2021.
3. Nieuws vanuit de dienst integratie
Enkele wijzigingen op de dienst integratie worden toegelicht. De details zijn terug te vinden in de
powerpoint.
Enkele opmerkingen vanuit de raad:
Vragen rond de werkingen: wie zal voor wat verantwoordelijk zijn? Dit wordt bekeken als de
beide medewerkers effectief aan de slag zijn. Dit zal ook goed gecommuniceerd worden naar
de vrijwilligers toe en de raad.
Er wordt gevraagd of een praatgroep overdag nu mogelijk zou zijn of niet. Er kunnen hier
eigenlijk geen uitspraken over gedaan worden, want in 2020 hadden we enkele wijzigingen
doorgevoerd maar dit kan eigenlijk nu nog niet geëvalueerd worden.
Alsook zal in het schooljaar 2021 – 2022 de Babbeldoos uitgebreid worden met een
kleutergroep (project VIVES). Ook hier zal moeten bekeken worden hoe de uitvoering
verloopt. De schepen geeft ook aan om bij tijdstekort en keuzes graag te willen inzetten op
de werkingen voor kinderen.

Er werden nog enkele tips gegeven rond de werving van vrijwilligers, bv. voor de babbel’uit
kan dit bv. via het volwassenen onderwijs die een sociaal-agogische richting volgen. In
principe zijn er vrijwilligers genoeg, maar er mag niet vergeten worden dat vrijwilligers
ondersteunen ook wel tijd vraagt, er is ook quasi altijd aanwezigheid van de coördinator
vereist op de werkingen.
4. Onthaalbeleid: onthaalgesprekken en onthaalbrochure
In de powerpoint worden enkele zaken toegelicht met betrekking de stand van zaken van het
onthaalbeleid.

Met betrekking tot de onthaalgesprekken:
-

-

Opstart was voorzien april 2020, werd door covid uitgesteld tot najaar
1/10/2020 werd er opgestart, slechts 5 gesprekken konden doorgaan voor de nieuwe
lockdown
Vanaf januari 2021 worden de gesprekken opnieuw georganiseerd in het sociaal huis
Wanneer de gesprekken een halfjaar konden doorgaan, wordt dit ook door de dienst
geëvalueerd
De gesprekken die plaatsvonden waren wel goed verlopen, één wel in verband met
procedures en dit blijft altijd een moeilijk gegeven. Het is wel goed dat het sociaal huis en de
dienst vreemdelingen in éénzelfde huis zit, waardoor ook snel bijkomende informatie
gevraagd kan worden.
Deze gesprekken zijn absolute prioriteit in 2021. Omdat daar een vroege doorverwijzing en
opvolging kan gebeuren bij de mensen die het nodig hebben.

5. Taalpunt bibliotheek
Toelichting rond taalpunt in de bibliotheek en de stageopdracht van Kirsty. Er volgt ook een mail naar
de vrijwilligers met betrekking tot het huidige aanbod en de mogelijkheden, Lisa zal dit doorsturen.
6. Nieuw decreet inburgering
De nieuwe basisprincipes voor wat er nu in de uitvoeringsbesluiten van het nieuwe decreet
inburgering wordt opgesteld, worden kort toegelicht.
Enkele opmerkingen worden meegegeven:
-

-

-

-

Kosten kunnen vrij hoog oplopen voor de inburgeraars. Van gratis naar toch een relatief
grotere kost is wel een grote overgang. Dit zal waarschijnlijk ook een kost zijn die niet
eenvoudig te dragen is voor vele nieuwkomers. Wordt de rekening hier dan niet
doorgeschoven naar lokale besturen (OCMW’s)?
Vragen met betrekking tot die Vlaamse waarden, beetje analoog aan de vragen die de
Vlaamse canon opwierpen. Wie bepaald deze waarden en welke waarden zijn dit? Hoe ver
wordt daar in gegaan? Hoe zal worden bepaald wat essentieel is in onze samenleving?
Vierde pijler: interessante piste, maar wel moeilijk als lokale besturen hiervoor geen
middelen voor krijgen om te realiseren, ook voor kleinere lokale besturen is dit wel een
ander verhaal voor centrumsteden.
Bepaalde hiaten in het nieuwe decreet, signaleren is en blijft wel belangrijk. Er is ook
openheid voor feedback.

-

Geïntegreerde werking VDAB en AgII wordt als positief beschouwd, alsook het meer op maat
kunnen werken in het PIP.
De vorm van begeleiding zal wijzigen maar ook het aanbod zal kunnen veranderen en ook dat
wordt wel als positief bekeken.

7. Varia
- Oproep buddy’s rond donsdekens – Vincent plaatst dit op de buddypagina
- Groepswerking ’t kringske is vrij beperkt, meer individuele begeleiding doen, niet zo zeer
onze taak als kringske maar het lukt wel.
- Broodbedeling Askovi sterk verminderd vanaf corona van 3 keer maar naar 1 keer per week
op maandag – voor sinterklaas een actie gedaan – ook een nieuwjaarspakket (tussen 40-50
gezinnen na 3 januari).
- Tov vzw – heel beperkt aanbod, maar het is natuurlijk moeilijk – het loopt, beperkte covid
besmettingen, maar nu loopt het redelijk – geestelijke gezondheid (georganiseerde
activiteiten met mondmasker – buiten 3 + 1)
- Datum volgende vergadering
o Donderdag 25 maart om 19h30

We wensen iedereen een fijne kerst- en eindejaar periode toe!

