Samenwerking scholen - politie
11 februari 2019
Aanwezig

Veerle Schoors (VCLB), Sarah De Valckenaere (PZ Deinze-Zulte-Lievegem), Trees Van
Hove (schepen van onderwijs), Anneleen De Wilde (dienst welzijn), Jolien De Wispelaere
(jeugdconsulent Deinze), Tania Van Helleputte (VTI), Amke Van Parys (Leiepoort, campus
Sint-Theresia), Jade Delmaire (stagiair Leiepoort, campus Sint-Vincentius), Willem David
(Leiepoort, campus Sint-Vincentius), Peter Devaere (Strateeg-analyst PZ Deinze-ZulteLievegem), Gwendolyn Goeminne (stagiair PZ Deinze-Zulte-Lievegem), Etienne Carrette
(voorzitter), Filip Claeys (dienst onderwijs stad Deinze), Susan De Coninck
(Erasmusatheneum)

Verontschuldigd

Hilya Haspeslagh (netwerk samen tegen schooluitval), Klaas Vandewalle (Leiepoort,
campus Sint-Hendrik), Ellen Van Lancker (Emmaüs Machelen)

Opvolging vorig verslag
Drugpunt

Vanuit Drugpunt leeft de vraag hoe Drugpunt en het LOD op een efficiëntere en
zinvollere manier kunnen werken rond de drugproblematiek in Deinze. Met de
nieuwe legislatuur is er een nieuwe voorzitter (schepen Filip Vervaecke) en zal
het beheerscomité opnieuw samengesteld worden.
Drugpunt werkt preventief en biedt vroeginterventie. Voor de preventiewerkers
lijkt het zinvol om daarin vooral naar de scholen toe te werken.

Uitbreiding dienst sociale
politie

De dienst sociale politie is uitgebreid met 2 FTE, waarvan iemand met Sarah
vanuit Deinze zal werken en iemand in Lievegem. We vermoeden dat dit
voldoende zal zijn om de goede contacten met de scholen te houden.

Onderzoek relatie scholen – politie - jongeren
Opzet

In het kader van haar stage zal Gwendolyn onderzoeken hoe de relatie tussen
de politie enerzijds en de scholen en jongeren anderzijds in Deinze, Zulte en
Lievegem er uit ziet.
Het onderzoek moet nog opgestart worden.
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Vragen en bedenkingen









Hoe gaat de secundaire school in Lievegem om met spijbelaars en
andere problematieken waarvoor contact met politie zinvol is? Het is
zeer interessant voor ons om zicht te krijgen op de gelijke /
verschillende klemtonen die gelegd worden.
Er is in Deinze een vlotte samenwerking: het is mogelijk om informeel te
overleggen met de dienst sociale politie, wat bijzonder aangenaam is.
Hoe kunnen we het belang / de kwaliteit van deze contacten zichtbaar
maken?
De opvolging van verontrustende situaties is niet steeds evident,
bijvoorbeeld door het uitblijven van opdrachten vanuit het parket. Hoe
ervaren scholen en gezinnen dit en hoe kunnen we de goede relatie
vrijwaren ondanks deze moeilijkheden?
Hoe wordt het preventieve aanbod van de politie (drugpreventie,
verkeerslessen, fietscontrole, …) ervaren door de scholen en jongeren?

Station
Controles

Er zijn de laatste maanden een aantal grote inspanningen geweest om de
controles in de stationsbuurt op te drijven.

Brief directies

De brief vanuit de scholen vraagt aandacht voor de stationsbuurt in zijn geheel,
niet enkel rond de veiligheid of het druggebruik.
Er is een werkgroep station waar hopelijk op korte termijn stappen kunnen
gezet worden om al een aantal aanpassingen te doen in afwachting van de
realisatie van het masterplan.

Signalen jeugdraad

Ook vanuit de jeugdraad komen signalen over de stationsbuurt, onder meer wat
de verkeersveiligheid betreft.
Voor veel jongeren is de stap naar politie hoogdrempelig, er zijn niet veel
klachten over bijvoorbeeld vechtpartijen.

Outreachend werken

Er zijn geen stadswachten meer in Deinze. Het lijkt interessant om toch terug te
investeren in outreachend werken (straathoekwerk, stadswachten,
schoolspotters, …). We hopen dat dit idee op de politieke agenda gezet wordt.

Cijfergegevens verontrusting en armoede
Presentatie

Filip heeft een aantal cijfergegevens verzameld en samengevat in de presentatie
in bijlage.

Relatieve cijfers

Statistieken zijn relatief. Het spreekt voor zich dat statistieken beïnvloed worden
door de aandacht die er voor een problematiek is.
Deinze doet het goed op veel vlakken, bijvoorbeeld wat spijbelen betreft.
Enerzijds is dat omdat er een goede aanpak is, anderzijds omdat we door de
complexiteit van dergelijke problemen vaak onvoldoende zicht hebben op de
situaties.
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Relatieve cijfers in de
andere richting

Als een probleem statistisch niet opvallend is, dreigt het onvoldoende aandacht te
krijgen. We willen de armoede en verontrusting in Deinze aanpakken vooraleer
het een onoverkomelijk probleem wordt.

Beleid

De cijfers staven ons aanvoelen dat het aantal verontrustende situaties en de
(kans)armoede in Deinze stijgen. Ook de politie merkt duidelijk de stijging van het
aantal verontrustende situaties.
We hebben nood aan een degelijk (integraal en geïntegreerd) beleid waarbij
ingezet wordt op menselijke contacten en het afstemmen van acties op
verschillende terreinen.
Het is interessant om de stijging die zichtbaar is in de cijfers ook aan het
stadsbestuur te brengen, om zo de nood aan een integraal en geïntegreerd beleid
duidelijk te maken.

Inbreng scholen

Hebben we kijk op de schuldenproblematiek bij ouders op school? Op Leiepoort,
campus Sint-Theresia wordt dat momenteel in kaart gebracht.
Ook scholen kunnen in hun beleid een invloed op armoede hebben. Het is voor
ouders bijvoorbeeld een enorme drempel om een afbetalingsplan te vragen. Op
Erasmus hebben alle ouders sowieso een afbetaling, zodat de drempel om het te
vragen weggewerkt wordt.

Verdere aanpak

Het is niet de bedoeling om het overleg rond de aanpak van armoede in het forum
Jeugd & School op te pakken. Er zijn andere fora, aangestuurd door het Huis van
het Kind waar dit bespreekbaar is. De scholen zijn vragende partij om een actieve
rol te spelen in een armoedebeleid.

Varia
Contact CLB-GO!

Het CLB-GO! Geeft geregeld het signaal dat ze op veel vlakken overbevraagd zijn.
Daardoor vermindert hun betrokkenheid bij Jeugd & School en komt de
samenwerking in het gedrang.
Ook Sarah ervaart dat het contact met CLB-GO! niet altijd evident is. Sarah
contacteert Raymonde om dat te bespreken.

Volgende vergadering

20 mei 2019,
9.30u – 11.30u,
dienstencentrum Leiespiegel
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Kansarmoede en verontrustende
gezinssituaties in Deinze

Kansarmoedeindex Kind & Gezin


Momentopname bij zeer jonge kinderen



Stijging merkbaar



Vooral bij moeders van niet-Belgische origine



Vooral in steden

Kansarmoedeindex Kind & Gezin
Maandinkomen

Opleiding
ouders

Een duurzame toestand
Stimulatieniveau
kinderen

Gezondheid

worden in hun kansen om
voldoende deel te nemen aan
maatschappelijk

Arbeidssituatie
ouders

Huisvesting

waarbij mensen beperkt

hooggewaardeerde goederen,
zoals onderwijs, arbeid en
huisvesting.

Kansarmoedeindex Kind & Gezin
Aantal kinderen geboren in X, X-1 en X-2 dat leeft in

kansarmoede en dat woont in het desbetreffende gebied
op 31 december van het jaar X

Totaal aantal kinderen geboren in X, X-1 en X-2 en dat
woont in het desbetreffende gebied op 31 december van
het jaar X

X
100

Kansarmoedeindex Kind & Gezin

Bron: https://www.kindengezin.be/img/KIV2017-KA-index.pdf
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Te klein om te tonen

Vinkt

Te klein om te tonen

7,5%

Wontergem

Te klein om te tonen

Te klein om te tonen

Zeveren

Te klein om te tonen
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Vosselare

OCMW Deinze

Bron: jaarverslag OCMW Deinze 2017
https://www.deinze.be/jaarrekening-ocmw-Deinze-voor-de-fusie

OCMW Deinze


Recht op maatschappelijke integratie (RMI)


Voorwaarden voor financiële steun:
behoeftig zijn en geen menswaardig leven hebben

gewone en effectieve verblijfplaats hebben op het
Belgisch grondgebied
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Stijging van 47% T.O.V. 2016
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8 dossiers “equivalent leefloon”
voor vluchtelingen niet

OCMW Deinze
Sociaal-culturele participatie voor kansarmen
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44 zwemabonnementen



108 cinematickets



Vrijkaarten schaatspiste,
KMSK Deinze, circus, ...

OCMW Deinze
Kindgerichte actie


Extra financiële steun aan kinderen, sinds 1996



€ 265,- per kind


September: schoolkosten



December: sinterkaas en eindejaarsperiode



€ 50,- moet besteed worden aan sociaal-culturele participatie (inc. Aansluiting
internet)



Kosten moeten bewezen worden: moet aan het kind besteed worden

OCMW Deinze
Kindgerichte actie
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211 educatieve boeken



0 deelname aan sportclubs

13 kinderen zuigelingenvoeding

OCMW Deinze
Kindgerichte actie

< 3 jaar – 10%
3 – 6 jaar – 21%
7 – 12 jaar – 33%
13 – 18 jaar – 25%
> 18 jaar – 11%

OCMW Deinze
schuldhulpverlening

Budgetbegeleiding: cliënt beheert zelf budget
Budgetbeheer: cliënt geeft OCMW volmacht om (deel van) inkomsten en uitgaven
te beheren
Collectieve schuldregeling (CSR): procedure toegestaan door rechtbank
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Verontrusting


De ontwikkelingskansen van de minderjarige zijn
bedreigd



en/of



De (psychische, fysieke of seksuele) integriteit van de

minderjarige of van één of meer gezinsleden is
aangetast.

Verontrusting Deinze en Nevele
(bron VCLB Deinze)
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0,80%



Deinze 0,88% van populatie

0,70%
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0,60%
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0,50%



Nevele 0,68% van populatie
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