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Chiro Neeroeteren

Aanwezig: Sepp Tilkens (jeugdhuis De kick), Stijven Jorg (Chiro
Jomensa), Slegers Lien (Chiro St Lutgardis), Petroci Frank (SPW De
Speelbeestjes), Anneleen Géron (SPW De Speelbeestjes), Kenneth
Jeurissen (Chiro Neeroeteren), Bregt Vastmans (Chiro Neeroeteren),
Sophie Brams (Chiro St Lutgardis).
Verontschuldigd: Leen Vanderwaeren (Vormselcatechese), Jean Philippe
(Jongerenkerk), M. Reeskens (Schepen van jeugd).

1.
Formuleren van adviezen
Kadervorming
De Jeugdraad formuleerde een positief advies over de aanvraag van
Chiro Jomensa Opoeteren in kader van een terugbetaling voor het
volgen van kadervorming.
Werkingsverslag Kadans
De Jeugdraad formuleerde een positief over het werkingsverslag van
het georganiseerde project “Kadans”. Deze aanvraag werd gedaan door
dienstencentrum Ter Engelen in samenwerking met vzw Fuego. Het
project zal, na goedkeuring door het College van Burgemeester en
Schepenen, een projecttoelage ontvangen van 500,00 euro.
Werkingsverslag Halloweenworkshops
De Jeugdraad gaf positief advies over het werkingsverslag van het
georganiseerde project “halloweenworkshops”. Dit project werd
georganiseerd door Speelpleinwerking De Speelbeestjes. Zij zullen,
na goedkeuring door het College van burgemeester en Schepenen een
projecttoelage ontvangen van 233,24 euro.

2.

Reglement tot het bekomen van een toelage voor het informeren
van kinderen en jongeren
Tijdens de vorige vergaderingen werd dit ook wel de subsidie voor
drukwerk genoemd. Wij hebben het een ruimere naam gegeven omdat deze
subsidievorm kadert binnen de prioriteit jeugdinformatie, zoals
opgemaakt in het jeugdbeleidsplan 2008-2010 en waarvoor het
stadsbestuur een extra toelage krijgt vanuit de Vlaamse Gemeenschap.
Zoals afgesproken tijdens de vorige vergadering van de Jeugdraad
Maaseik heeft Christel een basisdossier opgemaakt. Het reglement

(zoals terug te vinden in de bijlage) omschrijft onder meer welke
jeugdwerkinitiatieven in aanmerking komen, waarvoor de toelage
aangewend kan worden, aan welke voorwaarden de publicaties moeten
voldoen, hoe de aanvraag dient te gebeuren, hoeveel de maximum
subsidie bedraagt, hoe de behandeling van de aanvraag verloopt en
tot slot wat er gebeurt indien wij onrechtmatigheden kunnen
vaststellen.
De jeugdraad Maaseik gaf een positief advies over zowel het
subsidiereglement tot het bekomen van een toelage voor het
informeren van kinderen en jongeren als over het bijhorend
aanvraagformulier. Indien het College van Burgemeester en Schepenen
het nieuw subsidiereglement goedkeurt, zal het in januari 2009 in
voegen gaan.

3. Prioriteit jeugdwerkinfrastructuur
Net zoals het reglement tot het bekomen van een toelage voor het
informeren van kinderen en jongeren kan de jeugdraad een reglement
opmaken rond jeugdinfrastructuur. Ook dit thema kadert in het
jeugdbeleidsplan als een prioriteit waarvoor het stadsbestuur een
extra toelage ontvangt vanuit de Vlaamse Gemeenschap.
Op dit moment staan de renovatiewerken aan jeugdhuis De Kick ter
discussie. De volledige bovenverdieping moet aangepakt worden en de
kostprijs ligt beduidend hoger dan oorspronkelijk gedacht. De Kick
heeft een Vlaamse renovatiepremie aangevraagd, maar heeft nog geen
bevestiging ontvangen. Daarom vragen zij of zij dit jaar de
volledige subsidie voor renovatiewerken, met name 10.000,00 euro ter
beschikking mogen krijgen.
Indien de jeugdraad hiermee instemt wil dit natuurlijk wel zeggen
dat er voor de andere verenigingen geen subsidie overblijft en zij
pas in 2009 een aanvraag voor renovatiewerken of kleine
herstellingswerken kunnen doen. Het voordeel is dat de Jeugdraad
meer tijd krijgt om een degelijk en haalbaar subsidiereglement rond
jeugdinfrastructuur te ontwikkelen.
De Jeugdraad gaf een positief advies op de vraag van jeugdhuis De
Kick en verklaart zich akkoord om het volledige subsidiebedrag van
2008 ter beschikking te stellen.
Dit advies zal voorgelegd worden aan het College van Burgemeester en
Schepenen en vervolgens aan de Gemeenteraad.

4. Varia
Maarten Lemmens van jeugdhuis De Kick wordt 25!!!
Hij nodigt de leden van de Jeugdraad uit op zijn feestje. Zijn
verjaardagsfeest heeft echter ook een negatieve bijklank want
Maarten wil op deze manier officieel afscheid nemen van zijn
functies binnen het jeugdhuis en bijgevolg ook van de Jeugdraad.
Het feestje vindt plaats op vrijdag 5 december vanaf 21u00 en hoe
kan het ook anders … in jeugdhuis De Kick!

Omdat hij graag weet wie allemaal komt vraagt hij om vooraf een
seintje te geven. Ik stel voor dat diegenen onder jullie die mee
willen gaan een mailtje sturen naar Christel.
5. Doelgroepgesprekken
Net als vorige jaren komt de dienst Cultuur een bezoek brengen aan
de vergadering van de Jeugdraad. De opzet is om kinderen en jongeren
meer te betrekken bij het cultuurgebeuren in Maaseik. Het verslag
van deze vergadering zullen jullie later ontvangen.

