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GEMEENTERAAD
Zitting van 23 april 2021
Interpellatie

Samenstelling:
Aanwezig
mevrouw Mia Mortier, raadslid-voorzitter (Groen); de heer Lieven Dehandschutter, burgemeester 
(N-VA); de heer Wout De Meester, schepen (Groen); de heer Peter Buysrogge, schepen (N-VA); 
mevrouw Ine Somers, schepen (Open Vld); de heer Carl Hanssens, schepen (N-VA); de heer Bart 
De Bruyne, schepen (Groen); de heer Filip Baeyens, schepen (N-VA); mevrouw Sofie Heyrman, 
schepen (Groen); de heer Jos De Meyer, raadslid (CD&V); de heer Gaspard Van Peteghem, 
raadslid (Vooruit); de heer Frans Wymeersch, raadslid (Vlaams Belang); de heer Kris Van der 
Coelden, raadslid (Vooruit); mevrouw Christel Geerts, raadslid (Vooruit); de heer Roland 
Pannecoucke, raadslid (Vlaams Belang); de heer Julien Ghesquière, raadslid (CD&V); mevrouw 
Ilse Bats, raadslid (Vooruit); de heer Marc Huys, raadslid (Vlaams Belang); de heer Bart Merckx, 
raadslid (N-VA); de heer Maxime Callaert, schepen (N-VA); mevrouw Veerle De Beule, raadslid 
(N-VA); mevrouw Femke Pieters, raadslid (Vlaams Belang); de heer Luk Huys, raadslid (N-VA); 
mevrouw Kelly Van Elslande, raadslid (N-VA); de heer Jan Snellings, raadslid (Vlaams Belang); de 
heer Filip Herman, raadslid (N-VA); de heer Aster Baeck, raadslid (Groen); de heer Johan 
Uytdenhouwen, raadslid (CD&V); mevrouw Lore Baeten, raadslid (CD&V); mevrouw Saloua El 
Moussaoui, raadslid (CD&V); de heer Kristof Van Gansen, raadslid (CD&V); de heer Jef Maes, 
raadslid (PVDA); mevrouw Vanessa Blommaert, raadslid (N-VA); mevrouw Anneke Luyckx, 
raadslid (Vlaams Belang); mevrouw Tchantra Van De Walle, raadslid (N-VA); mevrouw Freyja De 
Rijcke, raadslid (Vlaams Belang); de heer Koen De Smet, raadslid (N-VA); de heer Karel Noppe, 
raadslid (Open Vld); mevrouw Tunrayo Adeolu, raadslid (Groen); mevrouw Christine Meert, 
raadslid (N-VA); de heer Johan Verhulst, algemeen directeur

Verontschuldigd
de heer Hasan Bilici, raadslid (Vooruit)

IR 16 Interpellatie van raadsleden Kristof Van Gansen, Lore Baeten: 
Kandidaatstelling Europese hoofdstad voor Vrijwilligerswerk? 

Indiener(s)
Kristof Van Gansen (CD&V)Lore Baeten (CD&V)

Gericht aan
Sofie Heyrman

Bondige toelichting
Geachte collega’s, 
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De coronapandemie heeft een deuk gegeven aan onze sociale contacten en dus ook ons typisch 
vrijwilligerswerk. Onze stad en deelgemeenten kennen duizenden vrijwilligers: van 
mantelzorgers, zwerfvuilrapers, erfgoed gepassioneerden, armoedeondersteuners, jeugdwerk, 
oudercomités voor scholen, buddywerking voornieuwkomers, dierenwelzijn,… te veel om op te 
noemen. Onze honderden verenigingen draaien op het engagement van vrijwilligers. Zonder 
vrijwilligers, valt het sociale leven in onze stad eigenlijk stil. 

Samen met collega Baeten willen we een enthousiasmerend post-coronaproject lanceren voor 
de duizenden vrijwilligers. We roepen het stadsbestuur op om samen met duizenden mee te 
dingen naar de Europese Vrijwilligershoofdstad in 2023. Deze titel Europese 
Vrijwilligershoofdstad werd in 2013 in het leven geroepen door het Centre for European 
Volunteering naar aanleiding van het Europese Jaar van de Burgers. Na de grote steden zoals 
Barcelona (2014), Londen (2016) en Berlijn (2021) die de prestigieuze titel droegen, is het tijd 
om Sint-Niklaas toe te voegen aan dit rijtje in 2023.   

Door een kandidatuur te stellen voor 7 juli 2021, kunnen we op een gecoördineerde wijze een 
goede praktijken leren en een boost geven aan onze duizenden vrijwilligers. Zo kunnen er 
verschillende initiatieven of mogelijkheden verzameld worden in een overkoepelend verhaal. 
Onze stad is zeker niet kansloos: zo hebben we nog maar net een digitale stadsmunt in het 
leven geroepen om gepast gedrag te belonen zoals vrijwilligerswerk.. 

 

www.europeanvolunteercentre.org/evcapital2023
Call for Applicants: klik
Application form : https://forms.gle/KFNDNznfxiEh7ceZ8 

outlook-data-detector%3A//0
http://www.europeanvolunteercentre.org/evcapital2023
https://df2253af-c034-4026-aac2-5d1c91f60490.filesusr.com/ugd/3ec99c_de42a15d159b4d0ea6158e3d106dbdf8.pdf
https://forms.gle/KFNDNznfxiEh7ceZ8
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bijlagen

lnterpeltatie kandidaatstetting Europese hoofdstad voor vrijwilligerswerk

Beste gemeenteraadsteden

2020 en ook 2021 btijken meer dan ooit ondersteund en gedragen te worden door vrijwil.l.igers.
De coronapandemie bracht noden naar boven die mee ingevutd werden door de veLe vrijwil"ligers
op ons grondgebied.

Dit werd gezien en gewaardeerd door het stadsbestuur. Het gratis ptatform van Sint-Niklaas Hel.pt
was mede de motor van het vrijwittigerswerk en er werd dan ook besloten om met de makers van
dit ptatform, Give A Day, in zee te gaan om ook na corona onze vrijwil.l.igers en de hul.pvragen te
bundeten op een platform.

De vrijwil.l.igerswerking werd in september 2020 overgehevetd naar de socia[e dienst personeel
met het oog op de implementatie van dit platform. Linsey Michiets werd naast
teainverantwoordel.ijke socia[e dienst personeel ook vrijwil.Ligerscoórdinatoi en kreeg hutp van
een vottijds administratief medewerker, Danny Marin, om naast de impl.ementatie van het
platform ook aan de slag te gaan met de uitwerking van het vrijwil.Ligersbel.eid.

Momenteel zijn zij, in samenspraak met de stuurgroep vrijwil.Ligerswerk, votop bezig met de
opstart van het Give A Day pl.atform dat door de diensten van stad en OCMW in gebruik zal.
genomen worden op 1 juti. De bedoel.ing is om'vanaf dan over te gaan op communicatie,
verwerking van gegevens, het afsluiten van afsprakennota's en de uitbetaLing van onze
vrijwiLLigersvergoedingen via dit platform. Hierna volgt een periode van aanpassing, inwerken en
bekijken wat het ptatform biedt en nog kan bieden.

ln het najaar van 202I zetten we dan in om de lokate verenigingen en de verenigingen met een
werking op het grondgebied Sint-Nikl.aas ook dit pLatform te leren kennen. Dit woidt een gratis
aanbod voor onze verenigingen om hun vrijwil"Ligerswerking via dit pLatform aan te passen aan
de noden vanhet moderne vrijwi[igerswerk.
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Om dit ten vo[[e te gaan gebruiken en bekend te maken zaI in het najaar 202L ook ingezet worden

op communicatie rond dit platform om op die manier onze vrijwilligers en verenigingen mee te

krijgen in het Give A Day verhaat. Zij zul"Len net als de interne diensten beroep kunnen doen op

de vormingen van Give A Day: in eerste instantie rond het gebruik van het platform en hoe zij hun

werking hierop kunnen bekend maken maar in latere fases ook vormingen die binnen het

vrijwi l.l"i gerswerk betangrijk kunnen zij n.

Ook via het Give A Day pLatform zat aandacht zijn voor burenvragen. Dit is volop in ontwikkeling

en zou in het najaar ten vo[[e kunnen gebruikt worden om heel tokaal gerichte vragen of noden

aan te pakken op wijk- en buurtniveau.

Ook de Oh-munt inzetten a[s waardering naar vrijwiLLigers toe is iets wat mee kan genomen

worden in het ontwikkelen van ons vrijwilligersbel.eid. Maar dit moet nog nader onderzocht

worden.

Doorheen het opstarten met dit platform btijkt er ook nood te zijn aan een uitgewerkt

vrijwil.l.igersbeLeid. Volgende week worden hier in de stuurgroep de eerste aanzetten toe gegeven.

Er zal worden voorgesteld om in kleinere groepen op basis van een aantal peilers een

vrijwiLLigersbel.eid uit te werken. De bedoel.ing is om dit beLeid voor te stellen aan de diensten en

hen op basis hiervan mee aan het werk te krijgen met hun vrijwiil.igers. Dit is natuurtijk iets waar

geen einddatum op te zetten is maar een werk dat doorheen de tijd zal. bl.ijven evotueren.

Het is dan ook bel.angrijk dat we aI een eerste voorsteI en aanzet voor een gedragen beLeid

kunnen doen voor we ons kandidaat stel.Len a[s Europese hoofdstad voor vrijwil.l.igerswerk.

202L Lijkt ons daarom te vroeg om a[ mee te dingen naar de titet van Europese hoofdstad voor

vrijwiLl.igerswerk. Het is beLangrijk om eerst zich te krijgen op hoe dit Give A Day platform ten

dienste staat van onze interne werking, de lokale verenigingen en de vrijwiLLigers om te besluiten

of dit iets is dat kan aantonen dat we een sterke kandidatuur kunnen voorleggen.

Bovendien zijn we momenteel in vo[[e opstart, wat erg tijdsintensief en is er vanuit de sociale

dienst personeel momenteel geen ruimte om dit uit te werken of te ondersteunen. A[s dit in de

toekomst opnieuw gevraagd wordt kan het beLangrijk zijn om 1 iemand specifiek hiervoor aan te

stetlen om met een gedragen kandidatuurste[[ing te komen.

Het is zeker een uitdaging voor te toekomst ons vrijwiltigersbeleid op een niveau te krijgen dat

meedingt naar de titel van Europese hoofdstad van het vrijwi[[igerswerk.

Hoogachtend

Namens het coltege van burgemeester en schepenen

ra

Jo n Verhulst S Lieven Dehandschutter
burgemeesteratgemeen directeur epen


