
Stadsbestuur Nieuwpoort 
 
Stedelijke adviesraad voor gezinsbeleid 
 

 BEKNOPT VERSLAG VERGADERING d.d. 17 december 2013  
 

Dit verslag is uitsluitend van informatieve aarde en kan geen enkele verbintenis vanwege het 
stadsbestuur Nieuwpoort tot stand brengen.  Dit kan enkel via officieel ondertekende briefwisseling 
overeenkomstig art. 182 p ar.4 van het gemeentedecreet.  
 
Aan dit beknopt verslag kunnen geen rechten ontleend worden. 
 
De toelichtingen betreffende juridische kwesties worden gegeven op basis van representatieve, 
originele als betwistbare uitspraken in geschillen.  Voor alle duidelijkheid dient er aangestipt te worden 
dat wanneer soortgelijke gevallen aan de rechtbanken worden voorgelegd, ze niet perse altijd in 
dezelfde zin worden beoordeeld.  Een uitspraak kan steeds worden beïnvloed door de plaats en het 
ogenblik van de feiten, de betrokken partijen, de pleidooien alsook de persoon van de rechter. 

 
Aanwezig:  
An Claes, namens Oudervereniging Stella Maris 
Valeria Cuzovova, namens de doelgroep 
Karine Goens, namens Oudervereniging De Pagaaier 
Marc Desnouck, namens de doelgroep 
Ives Merlevede, namens Oudervereniging St.-Bernarduscollege 
Hilde Mechels, namens de doelgroep 
 
Leden zonder stemrecht: 
Els Filliaert – Vanlandschoot, schepen gezinsbeleid: voorzitter zonder stemrecht 
Antoon Blomme, namens St.-Bernarduscollege 
Jeroen Hillewaere, namens Vrije Basisschool Stella Maris 
 
Verontschuldigd: 
Katrien Decoene, namens de doelgroep 
Ilse Cranskens, namens Sociaal Huis 
Barbara Wyseure, namens Stedelijke Preventie- en Veiligheidsdienst 
Mieke Mortier, namens Politie Westkust 
Ann Peel, namens Gemeentelijke Basisschool De Pagaaier 
Marcel Madou, secretaris 
 

1. Installatie Gezinsraad 
Welkom aan de nieuwe leden, Valeria Cuzovova en Marc Desnouck, die reageerden op de 
oproep verschenen in ‘Nieuwpoort Uw Stad’.  
Warme oproep naar nieuwe leden alsook het verzoek aan de huidige leden om hun 
afwezigheid te melden. (bij marcel.madou@compaqnet.be of 
els.vanlandschoot@niuwpoort.be 
Foto van de Gezinsraad zal verschijnen in ‘Nieuwpoort Uw Stad’. 
 
De raad neemt akte van het uittreksel uit het Notulenboek  
- van de gemeenteraad van zitting 31 januari 2013: 

oprichting adviesraad voor gezinsbeleid  
 

- van de gemeenteraad van zitting 31 oktober 2013: 
 aanstelling leden Stedelijke Adviesraad voor gezinsbeleid 

 Opmerkingen: 
   Ives Merlevede staat tweemaal vermeld op de lijst als stemgerechtigd lid  
  namens de Oudervereniging St.-Bernarduscollege  
 Alsook als niet stemgerechtigd lid namens St.-Bernarduscollege. 
   Juiste huisnummer adres Vrije Basisschool Stella Maris is 72 i.p.v. 70. 
 

Zoals eerder besproken zal Els Filliaert – Vanlandschoot niet meer fungeren als voorzitter.  
Twee personen hebben zich kandidaat gesteld: Ives Merlevede en Hilde Mechels. Er wordt 
geopteerd voor een tandemfunctie. Dit wordt unaniem goedgekeurd. 

 
2. Verslag Gezinsraad d.d. 29 november 2012 



Dit verslag wordt unaniem goedgekeurd. 
 

3. Samenkomst Gezinsraad 
De Gezinsraad zal tweemaal per jaar samen komen (op dinsdag), tenzij bij hoogdringendheid.  
 
Elke briefwisseling zal per mail gebeuren, tenzij op uitdrukkelijk verzoek van het lid.  
Gevraagd wordt de e-mailadressen door te geven aan Marcel Madou 
(marcel.madou@compaqnet.be) 
 

4. Subsidiereglementering leden Gezinsraad  
 
Op basis van besluit gezinsraad d.d. 5 oktober 2010 (reglement) en 29 november 2012 
(subsidie 2011-2012), kan een vereniging subsidie aanvragen  aan het college op de 
volgende basis : 
- basissubsidie zoals voor de erkende socio culturele verenigingen, vermeerderd met   
€ 10 per begonnen schijf van 20 leden ( met een maximum van € 50 )  en € 50 per open 
activiteit. 
Een vereniging kan slechts bij één adviesraad de basissubsidie aanvragen. 
De aanvraag dient ingediend te worden vóór 1 november en voor de periode van 1 september 
t.e.m. 31 augustus . 
Het aanvragen van de subsidie via de adviesraad gezinsraad dient te geschieden met het 
formulier" aanvraag om subsidie " 
 

5. Extra subsidie activiteiten georganiseerd door leden Gezinsraad 
Elk lid, vereniging aangesloten bij de Gezinsraad en recht hebbende op de gewone subsidie 
zoals vermeldt in punt 4 hierboven, kan max. tweemaal per jaar aanspraak maken op een 
extra subsidie ter beschikking gesteld door de kas van de Gezinsraad.  
De provisie van deze kas dankt de Gezinsraad aan eerdere ontvangen gelden van de Stad 
Nieuwpoort. Met het stadsbestuur werd overeengekomen dat deze gelden onder de vorm van 
een extra subsidie verdeeld mochten worden onder de leden van de Gezinsraad. 
 
Unaniem wordt goedgekeurd dat deze subsidie per activiteit wordt opgetrokken naar 75 euro 
(i.p.v. 50 euro). Dus max. 150 euro per jaar. 
 
Aanvraag moet, geschieden met het formulier" aanvraag om financiële tussenkomst"voor de 
activiteit, per mail in te dienen  bij  Els Filliaert-Vanlandschoot  
 
Goedkeuring tot toekenning van deze extra subsidie wordt gegeven door  
Els Filliaert-Vanlandschoot, schepen Gezinsbeleid 
Ann Claes, penningmeester Gezinsraad 
Marcel Madou, secretaris Gezinsraad 
en de beide voorzitters, Ives Merlevede en Hilde Mechels 
 
Om deze extra subsidie te verkrijgen, dient de activiteit voor het grote publiek toegankelijk te 
zijn.  
 
Bij goedkeuring extra subsidie vraagt de Gezinsraad: 
- op de affiche/flyer/uitnodiging te vermelden dat de activiteit wordt georganiseerd i.s.m. de 

Gezinsraad  
- de uitnodiging van de activiteit te mailen naar Marcel Madou, die ze zal doormailen naar 

alle leden van de Gezinsraad 
 
 
Het aanvraagformulier wordt meegestuurd bij dit verslag. 
 

6. Subsidiebeleid stadsbestuur   
 
Op 30 november 2013 werd het ‘advies stedelijke BBC meerjarenplanning  
2014-2019’ ter goedkeuring voorgelegd aan de adviesraden. .  

Op dit info moment waren de volgende leden van de stedelijke adviesraad voor gezinsbeleid  
aanwezig : 
namens de doelgroep : 
- Cuzovova Valeria , Kaai 22/0101  



- Mechels Hilde , Canadalaan 17a  
namens instellingen, verenigingen,etc.. 
- Merlevede Ives 
- Hillewaere Jeroen 
- Marcel Madou , secretaris adviesraad 
Door de gemeentelijke overheid werd toelichting verstrekt nopens de gemeentelijke 
meerjarenplanning 2014-2019, betreffende de volgende specifieke *  beleidsprioriteiten : 
- jeugd 
- sport 
- cultuur 
- flankerend onderwijs beleid 
* specifiek : waartoe middelen ter beschikking gesteld worden door de Vlaamse overheid) 
 
Een tekst wordt daaromtrent bedeeld . Waar vroeger een afzonderlijk jaarlijks beleidsplan voor iedere 
van deze prioriteiten, dienen thans alle beleidsprioriteiten opgenomen te worden in één 
meerjarenprogramma..  

 
Het voorstel van gemeentelijke beleidsprioriteiten op het vlak van de jeugd werd gunstig geadviseerd.  
 
Men vraagt echter dat eveneens voorzien wordt dat de jeugddienst ook samen met de sportdienst 
sportieve activiteiten inricht voor de jon,geren. 
 
Het voorstel gemeentelijke beleidsprioriteiten op het vlak van flankerend onderwijs wordt gunstig 
geadviseerd. Men vraagt echter dat er gewerkt wordt aan ondersteunende maatregelen van de stad 
voor kinder- en naschoolse opvang afgestemd op de  arbeidsmarkt in de toeristische sector. 
 
De beleidsprioriteiten op het vlak van cultuur en sport worden gunstig geadviseerd. 

 
De Gezinsraad betreurde de korte termijn waarop het advies diende geformuleerd te worden, 
maar kon begrip opbrengen voor de spoedprocedure die diende gevolgd te worden om 
aanspraak te kunnen maken op betreffende subsidies. 
 
De samenkomst werd positief onthaald. Zo kreeg men een idee op welke subsidies welke 
instantie aanspraak kan maken.  

 
7. Brochure voor gezinnen 

In het verleden (zie verslag Gezinsraad 19 juni 2012) werd reeds de wens geuit om een 
brochure uit te brengen specifiek gericht tot de gezinnen. De brochure over toegankelijk 
Nieuwpoort wordt als voorbeeld aangehaald. 
 
Dit idee wordt verder uitgewerkt op de volgende samenkomst van de Gezinsraad. 
 

8. Verkeersveiligheid sluizen 
Plannen werden inmiddels goedgekeurd door de Vlaamse Overheid. Uitvoering ervan start in 
februari 2014. Voorziene einddatum = juli 2014. 
Eenrichtingsverkeer wordt ingevoerd komende van l’Yzer richting stad.  
Verkeer vanuit stad richting St.-Joris zal moeten omrijden langs het  
Albert I monument. 
Fietsverkeer is mogelijk in beide richtingen. Hiervoor wordt een dubbelzijdig fietspad 
aangelegd langs de korte bocht. 
 
De verkeersveiligheid aan de sluizen werd reeds meerdere malen aangekaart in de 
Gezinsraad. Uitvoering van de uiteindelijke plannen wordt dan ook positief onthaald. 

 
9. Buitenschools kinderopvang 

Kinderopvang, zowel voor/naschools als tijdens de vakantie, blijkt een hekel punt. 
 
Te hoge kosten heeft de naschoolse kinderopvang ‘De Meeuwtjes’ reeds de das om gedaan. 
De naschoolse kinderopvang ‘De Marientjes’ zal de deuren sluiten op 1 maart 2014. 
De crèches blijven wel nog actief. 
Benadrukt wordt dat ‘De Marientjes’ volledig losstaat van de Vrije Basisschool Stella Maris en 
dat alle kinderen er welkom zijn ongeacht in welke school ze zijn ingeschreven. 
 



Het bestuur van ‘De Marientjes’ is samen met het stadsbestuur en het schoolbestuur Vrije 
Basisschool Stella Maris op zoek naar een gepaste oplossing en staat op agenda voor het 
volgende schepencollege (22.12.2013). 
 
Uitbreiding van kinderopvang ‘De Panger’ dringt zich eveneens op.  Zeker als de naschoolse 
opvang van ‘De Marientjes’ stopt en er nog meer kinderen naar  
‘De Panger’ willen gaan. 
Ook hiermee is het stadsbestuur volop bezig. 
 
De Gezinsraad hoopt op een positief resultaat van de onderhandelingen gezien dit nijpende 
tekort aan naschoolse kinderopvang vele gezinnen treft. 
Daarenboven doet de raad een oproep naar sociale samenhorigheid, t.t.z. het groepsgevoel 
terug aanwakkeren waardoor ouders meer gaan overleggen om hun kinderen samen op te 
vangen, naar school te brengen/af te halen waardoor er misschien minder frequent beroep 
moet gedaan worden op de naschoolse kinderopvang. 

 
 

Volgende vergadering = dinsdag 3 juni 2014 

Gelieve agendapunten in te dienen voor 20 mei 2014 bij Marcel Madou  


