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Aanwezig: Caroline De Baets, Edith Renne, Marleen Verdonck (begin), Elise Lippens (begin), Christel 

Vercammen, Ingeborg Waeytens, Bart Decruyenaere, Eveline Schepens, Els Lauwaerts, Isabel Van 

Cortenbosch, Nikita Gevaert, Inge Wynant, Paulien Beirnaert, Cindy Debacker, Joris Raemaekers, 

Isabelle Desimpelaere (later), Sofie Michiels (later) 

 

Verontschuldigd: Els De Turck, Veerle De Coninck, Evelien Vervondel, Myriam Torrekens, Kristof De 

Ridder, Wendy Van Hooland, Wim Vanderwaeren, Lindsay De Meyer, Sabine Leynen 

 

Verslag : Edith Renne 

  

 
 

Schepen Marleen Verdonck zal na het tweede agendapunt de vergadering moeten verlaten wegens 

een andere activiteit. 

 

 

1. Goedkeuring vorig verslag 

 

Verslag van oktober 2014 wordt goedgekeurd. 

 

 

2. Toelichting resultaten bevraging tieners en ouders van tieners 

 

Elise heeft de bevraging van tieners en ouders afgerond, maar het eindwerk is nog niet af (conclusies 

zijn nog niet geschreven). 

 

Elise stelt de resultaten voor aan de hand van een presentatie. De resultaten van de bevraging zitten 

als bijlage bij dit verslag. 

 

Eenmaal het eindwerk af is, gaat het ter kennisgeving naar het schepencollege. Het LOK is vrij het 

eindresultaat op te vragen. 

 

 

3. Toelichting website Opvoedings(s)tip 

De gemeenten Wachtebeke, Moerbeke-Waas, Oosterzele, Destelbergen, Lochristi en Merelbeke 

werken al enkele jaren samen rond opvoedingsondersteuning. De laatste jaren bracht het 

samenwerkingsverband een gezamenlijke flyer uit voor de bekendmaking van de activiteiten in de 

week van de opvoedingsondersteuning. 

 

Het samenwerkingsverband wordt logistiek en financieel ondersteund door Welzijnsoverleg Regio 

Gent en door de provincie Oost-Vlaanderen. 

 



Het samenwerkingsverband heet sinds kort Opvoedings(s)tip. In december 2014 werd de website 

www.opvoedingstip.be gelanceerd en ondertekenden alle afgevaardigde schepenen/raadsleden het 

samenwerkingsconvenant.  

 

Edith stelt kort de website voor. 

 

Het samenwerkingsverband blijft verder de afstemming van activiteiten coördineren. Verder zal ook 

dit jaar een gezamenlijke flyer voor de week van de opvoeding worden uitgebracht. Er is al een 

voorbeeld beschikbaar. Dit wordt rondgedeeld. 

 

 

4. Activiteit mei 2015 

De info-avond dit jaar heeft als thema ‘Opvoeden in een verwenmaatschappij’ door Dra. Marijke 

Bisschop. 

 

De werkgroep is samen gekomen om de praktische zaken te regelen. (Opmerking van Caroline: zij 

kon helaas Stijn Ackaert niet bereiken wegens foutmelding bij het verzenden van de e-mail) 

 

Praktische info: 

- Start om 19u30 

- Plaats: bibliotheek, Stationsstraat 13  

- Met hapje en drankje na de info-avond 

- Duur: ca. 1,5u, nadien mogelijkheid om vragen te stellen 

- Inkom gratis 

- Doelpubliek: niet allen ouders van tieners, maar ook lagere school en zelfs jonger 

- Promo: flyer van samenwerkingsverband opvoedings(s)tip wordt verspreid via de scholen 

Allen welkom! 

 

 

5. Adviesvraag nieuw huishoudelijk reglement speelpleinwerking  

Het huishoudelijk reglement van de speelpleinwerking was verouderd. Een vernieuwing was nodig. 

 

Het college heeft officieel advies gevraagd aan het LOK over dit huishoudelijk reglement. Edith deelt 

het ontwerp voor het nieuwe huishoudelijk reglement uit en dit wordt overlopen. 

 

Advies LOK 

 

Vragen uit het LOK: 

 

Wat met kinderen die nog een pamper dragen? Moet een kind zindelijk zijn? 

Wie beslist over de intake voor kindjes van de inclusiewerking? 

Is er een minimum leeftijd om alleen naar huis te gaan? 

Hoe wordt het huishoudelijk reglement bekend gemaakt? 

 

De vragen worden doorgegeven aan Elise. 

 

Conclusie : het LOK geeft een positief advies. 

 



 

6. Nieuw op te maken huishoudelijk reglement Vinkemolentje 

Ook voor het Vinkemolentje zal een nieuw huishoudelijk reglement op termijn nodig zijn. De 

planning hiervoor is najaar 2015. Ook hiervoor zal het college wellicht advies aan het LOK vragen. 

 

Het laatste reglement dateert van april 2011 en is sterk verouderd. Het is niet de bedoeling de 

werking van Het Vinkemolentje op zich te veranderen, het reglement wordt enkel uitgebreid en 

conform de regelgeving opgesteld. 

 

 

7. Stand van de rekening 

Saldo begin oktober 2014: 2109,43 euro 

 

Bewegingen op de rekening: 

- -31,53 euro: enveloppen en postzegels voor attentie dag van de onthaalouder 

- -28 euro: postzegels voor attentie dag van de onthaalouder 

- -54,70 euro: cafetaria De Kluize vergadering LOK 7/10/2014 

- -30,70 euro: kosten bank 

- -0,15 euro: kosten bank 

 

Nieuw saldo op 2/1/2015: 1964,35 euro 

 

 

8. Varia  

Het aantal beschikbare opvangplaatsen blijft een belangrijk opvolgingspunt. De vraag wordt gesteld 

aan het OCMW, dienst onthaalouders, hoe het zit met het aanbod van onthaalouders: of er een 

trend merkbaar is dat het aantal onthaalouders daalt al dan niet stijgt e.d. meer. 

 

Eveline van dienst onthaalgezinnen geeft een korte toelichting: 

In 2007 waren er nog 25 onthaalouders. Dat is sindsdien in dalende lijn gegaan. Nu in 2015 

zijn er nog 10 onthaalouders. Er worden geen plaatsen bij gecreëerd omdat er geen nieuwe 

kandidaten zijn. 

Eveline denkt dat de minder goede perspectieven die de job biedt de motivatie weghaalt. Zo 

stoppen jonge mensen vanaf het moment dat hun eigen kinderen naar school gaan. Zij zijn 

dan nog jong en kunnen nog op zoek gaan naar ander werk dat hen meer 

toekomstmogelijkheden biedt. 

 

De opvangnood is momenteel hoog. De andere opvanginitiatieven getuigen dat zij bijna dagelijks 

telefoon krijgen met aanvragen. Zij hebben geen plaats meer. 

 

 

9. Datum volgende vergadering 

Volgende vergadering is op 6 oktober  2015. 


