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JEUGDRAAD MAASEIK

Jeugdhuis De Kick

Aanwezig: Maarten Lemmens (JH De Kick), Sepp Thilkens (JH De Kick), Tom
Vranken (Chiro NRT), Bregt Vastmans (Chiro NRT), Koen Pijls (Scouts), Frank
Deckers (Scouts), Saartje Vanvlijmen (SPW NRT), Frank Petroci (SPW NRT),
Burgemeester J. Creemers en schepen M. Reeskens. Verder waren er
verschillende leden van JH De Kick vertegenwoordigd.

1.

Formuleren van advies

Kadervorming
Nico Hellings, Veronique Derenette en Bart Yperman deden een aanvraag tot
het bekomen van het eerste deel van de vergoeding voor het volgen van
kadervorming. Deze aanvragen werden door de Jeugdraad positief geadviseerd.
Ze zullen elk een toelage ontvangen van 49,50 euro.

Koen Rijks en Lize Westhof deden een aanvraag tot het bekomen van het
tweede deel van de vergoeding voor het volgen van kadervorming. De
Jeugdraad gaf positief advies op deze aanvragen en stelt voor om Koen een
tussenkomst te geven van 94,50 euro en Lize een tussenkomst van 48,00 euro.

Projecttoelagen
De Jongerenkerk Maaseik organiseerde het project “themadag mensenrechten”.
Zij deden vooraf een aanvraag tot het ontvangen van projecttoelagen die
door de Jeugdraad positief geadviseerd werd. Nu gaf de Jeugdraad ook
positief advies op het werkingsverslag en stelt voor om de Jongerenkerk
Maaseik 157,12 euro toe te kennen voor de organisatie van het project
“themadag mensenrechten”.

2.

Verantwoordingsnota 2007

Om in aanmerking te komen voor subsidiëring vanuit de Vlaamse Gemeenschap
is het stadsbestuur verplicht om driejaarlijks een jeugdbeleidsplan op te
maken. In kader van dit jeugdbeleidsplan moet er ook jaarlijks een
verantwoordingsnota opgesteld worden. Deze nota omvat enerzijds een
evaluatie van het voorbije jaar en anderzijds een bijsturing van de

doelstellingen voor het komende jaar. Ook het financieel luik omvat zowel
de uitgaven van vorig jaar als een raming van de uitgaven voor 2008. Met
vragen of opmerkingen kunnen de leden van de Jeugdraad steeds bij Christel
terecht op volgend emailadres christel.martinet@maaseik.be zodat de
verantwoordingsnota 2007 positief geadviseerd kan worden tijdens de
volgende vergadering. Uiterlijk 15 juli moet de nota, geadviseerd door de
Jeugdraad én goedgekeurd door het College van Burgemeester en Schepenen,
ingeleverd worden bij de Vlaamse Gemeenschap!

Tijdens de vergadering werden reeds enkele bedenkingen gemaakt:
-

Het financieel luik bleek niet voor iedereen even duidelijk. Ter info:
Artikelnummer en omschrijving: deze zijn vastgelegd vanuit de Vlaamse
Gemeenschap en zijn bijgevolg voor iedere gemeente hetzelfde.
Project: dit omvat het luik waar de financiën van die begrotingspost
naartoe gaan.
Begrotingskrediet JWBP: dit is het bedrag zoals dat geraamd werd in het
jeugdwerkbeleidsplan 2005-2007.
Begroot 2007: is het bedrag dat effectief begroot werd in 2007 en zoals
dat ook door de Gemeenteraad werd goedgekeurd.
Uitgegeven: het bedrag dat in 2007 effectief werd uitgegeven en zoals
dat terug te vinden is in de jaarrekening 2007.
Subsidieerbare uitgaven: de uitgaven of de kosten die als subsidiabel
ingebracht kunnen worden en die de Vlaamse Gemeenschap erkend als kosten
gemaakt in kader van het jeugdwerk.

-

Begrotingspost 010/211-01 (financiële kosten van leningen ten laste van
de gemeente) omvat de interesten die betaald worden op gebouwen
waaronder de jeugdlokalen. Begrotingspost 010/911-01 (periodieke
aflossing van leningen ten laste van gebouwen) is het kapitaal of de
betaling van de leningen van deze gebouwen.

-

In de verantwoordingsnota worden de uitgaven per begrotingspost niet
opgesplitst per actie, omdat dit vanuit de Vlaamse Gemeenschap niet
vereist wordt. Bijvoorbeeld op artikelnummer 761/124-02 is een bedrag
uitgegeven van 5.049,97 euro. Dit bedrag komt terug bij zowel
Grabbelpas, graffiti, swappas als Creatiedoe. Leden die toch graag een
uitsplitsing wensen, kunnen deze opvragen bij de jeugddienst.

3.

Uitstap Jeugdraad Maaseik

Om het werkjaar in stijl af te sluiten organiseert de Jeugdraad een etentje
in Den Soeten Naam Jesus (Vullerstraat 1 te Maaseik) op dinsdag 17 juni
2008 om 20.00 uur. Op de menu staan ribjes à volonté! De prijs per persoon
bedraagt 10,00 euro (drank inclusief). Inschrijven kan tot en met
10 juni 2008 bij Christel!!!

4.

Zomeractiviteit voor jeugdverenigingen

De Scouts van Maaseik speelt met het idee om tijdens de zomervakantie een
activiteit te organiseren voor alle jeugdverenigingen. Een goed initiatief
dat zeker aangemoedigd dient te worden. Het nadeel is natuurlijk wel dat
veel verenigingen én leden met andere zaken bezig zijn. Denk maar aan de
zomerkampen, festivals, enz.

5.

Gesprek met de Burgemeester en Schepen van jeugd

Naar aanleiding van de problematiek betreffende de brandveiligheid in
jeugdhuis De Kick werden de Burgemeester en de Schepen van jeugd
uitgenodigd tijdens de vergadering van de Jeugdraad.

Een korte voorgeschiedenis:
Het gebouw waarin JH De Kick gelegen is, is eigendom van de vzw parochiale
werken. JH De Kick functioneert als een feitelijke vereniging onder deze
vzw. Het jeugdhuis betaalt ook maandelijks een huurprijs aan de vzw
parochiale werken. Naast het jeugdhuis wordt het gebouw ook gebruikt door
dansgroepen, de speelpleinwerking, de school en externen die vooral de
benedenruimte benutten. Bij controle bleek dat het gebouw indertijd niet
conform, de op plan vastgelegde bouwvoorschriften, gebouwd werd. Met als
gevolg dat de brandweer nu een negatief verslag heeft opgesteld. In overleg
met het stadsbestuur heeft de vzw parochiale werken een prijsofferte
aangevraagd bij een erkende firma om de nodige herstellingen te laten doen
gaande van renovatie van het dak, aanbrengen van pictogrammen,
brandhaspels, enz. De kostprijs wordt geraamd om 40.000,00 euro! Maar, de
vzw parochiale werken kan dit financieel niet dragen en het jeugdhuis zeker
niet. Indien de vzw beslist om de bovenverdieping af te sluiten staan
bijgevolg heel wat jongeren op straat. Maar ook de vraag naar
aansprakelijkheid baart de jongeren zorgen. Zij hopen via dit overleg enige
duidelijkheid te krijgen in de situatie.

De ongerustheid wat betreft aansprakelijkheid blijkt onterecht. Zolang het
gebouw gebruikt wordt door huurders en de eigenaar van het gebouw haar
toestemming hiertoe geeft, is de eigenaar juridisch aansprakelijk!

Omdat het gebouw privé eigendom is, mag het stadsbestuur hier wettelijk
gezien géén werken uitvoeren. Zij zouden wel een toelage kunnen geven, maar
het risico dat ze hiermee een precedent scheppen is natuurlijk reëel, met
alle gevolgen vandien.

Het stadsbestuur stelt voor om opnieuw een overleg te plannen met de vzw
parochiale werken én de vertegenwoordigers van JH de Kick. Een aantal
mogelijke opties kunnen zijn, wetende dat zowel het gebouw van de
Parochiale werken als het ontmoetingshuis De Oase moeten blijven bestaan:
-

Het stadsbestuur investeert zelf en koopt het gebouw van de vzw
Parochiale werken over.

-

Er kan een ruil voorgesteld worden tussen de 2 huizen waarbij de vzw
Parochiale werken het Ontmoetingshuis overneemt en het stadsbestuur het
gebouw van de vzw parochiale werken.

-

Tot slot een erfpacht, waarbij het stadsbestuur voor een bepaalde
periode eigenaar wordt van het gebouw van de vzw.

Wat er nu precies zal gebeuren zal afhankelijk zijn van het overleg tussen
de betrokken partijen. Een wijze raad is wel dat JH De Kick best een vzw
opstart, zodat zij ten alle tijden hun autonomie kunnen bewaren en dat zij
bijvoorbeeld ook zelf huurprijzen en prijzen van drank kunnen vaststellen.

Tegen het volgend overleg worden de ledenlijsten en activiteitenlijsten van
het jeugdhuis overgemaakt aan de Schepen en Burgemeester.

De volgende vergadering van de Jeugdraad Maaseik zal plaatsvinden op
dinsdag 17 juni 2008 om 20.00 uur in Den Soeten Naam Jesus!!!

