
Stadsbestuur Nieuwpoort 

Stedelijke adviesraad : gezinsraad 

BEKNOPT VERSLAG VERGADERING d.d. 22  JUNI  2016 

Dit verslag is uitsluitend van informatieve aard 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 worden 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 : 
stemgerechtigde leden: 
An Claes, namens de de Ouderraad Stella Maris 
Fernand Dasseville, gehandicaptenraad 
Karine Goens, Ouderraad School St Joris 
Kathleen Vanhooren gezinsbond Ramskapelle - St Joris 
Ives Merlevede, doelgroep 
 
leden zonder stemrecht :  
Antoon Blomme, St Bernardsucollege 
Ilse Cranskens, sociaal huis 
Els Vanlandschoot, schepen gezinsbeleid 
Marcel Madou, secretaris 
Sandra Legein, politie Westkust  

afwezig met melding  
Jeroen Hillewaere, Stella Maris   Sharon Poley, jeugddienst , Mortier Mieke, politie Westkust, Katrien 
Decoene, namens de doelgroep, Ann Peel gemeenteschool de Pagaaier Marleen Cuffez; KVLV 
Ramskapelle Barbara Wyseure , stedelijke preventie- en veiligheidsdienst, Pascale Vanderbeken , 
Atheneum Nieuwpoort , Wesley Devlaeminck Middenschool Atheneurm Nieuwpoort , Deconinck 
Patricia , gemeenteraardslid. 

1 . Goedkeuring verslag vorige vergadering : 

Het verslag van de vergadering d.d. 21 oktober 2016   geeft geen aanleiding tot opmerkingen. 

 

2 .Ontslag voorzitter Hilde Mechels  : 

De raad neemt kennis van het ontslag van mevr. Hilde Mechels als voorzitter en als stemgerechtigd 
lid van de doelgroep. 
 

                                           



 

De  adviesraad houdt eraan  Hilde te danken voor haar inzet in het middenveld gezinszorg, zowel in 
het plaatselijke verenigingswerk als in de adviesraad  Een bedankingsattentie wordt haar bezorgd.  
 

3 .Aanduiden van loco-voorzitter  : 

Daar er zich geen  kandidaten hebben aangemeld voor het voorzitterschap, vraagt de vergadering 
aan mevr. Els Vanlandschoot, schepen gezinsbeleid om  het loco voorzitterschap waar te nemen. 
Betrokkene aanvaardt dit en doet nogmaals een warme oproep voor het invullen van het 
voorzitterschap.  

4. Voorstel  gezinsbrochure : 
 
Aan de raad wordt de gezinsbrochure voorgesteld -. Mooi werk van de betrokken werkgroep.  en het 
sociaal huis.  
 
5. Stand van zaken Domino project : 
 

1. Huidige  acties 

a. Paasfeest: 23 maart 2016 

 

Groot succes! 19 gezinnen van de 24 ingeschreven = 86 aanwezigen waarvan 52 
kinderen. 
Volgend jaar wordt er geopteerd om het feest in de paasvakantie te organiseren 
(datum aftoetsen met gezinsbond Ramskapelle) 
Kledijbeurs: 16 april 2016 
18 gezinnen dag zelf – 5 gezinnen achteraf  
De dag zelf worden er met de gezinnen afgestemd en krijgen ze de nodige uitleg over 
Camino. 
Kledij mag het hele jaar door binnengebracht worden. 
Volgende beurs staat gepland op 22 oktober 2016. 
 

b. Picknick in het park: 22 mei 2016 

Positief! Opmerking vanuit gezinnen: kostprijs picknick zorgt voor verwarring. 
Er wordt getwijfeld of er nog een picknick zal worden aangeboden. Dit wordt door 
sommige inwoners als een drempel ervaren. Volgend jaar wordt dit georganiseerd op 
dag van het park. 
 

c. Vorming voor verenigingen: 23 mei 2016 

18 mensen aanwezig vanuit volgende verenigingen en diensten: 
Er wordt gekeken naar een vervolg vorming waar er meer wordt ingegaan op wat nu 
precies de drempels zijn die ervoor zorgen dat mensen in armoede de stap niet zetten 
naar een vereniging of dienst. 
 

2. Toekomstige acties 

 

a. Mobiel sociaal huis: augustus – september 

Dit jaar gekoppeld aan infoavond, opendeur, boekenverkoop. 
Vorig jaar 41 gezinnen bereikt waarvan 21 effectieve aanvragen studietoelagen. 
Ilse en Ilona gaan ook dit jaar, i.s.m. de sociale dienst van het OCMW, opnieuw naar 
de scholen om zo drempelverlagend te werken en de mensen ter plaatse te helpen bij 
het invullen van studietoelagen en dergelijke. 
 

b. Wereld verzetdag armoede: 17 oktober 2016 

Dit jaar valt dit op een maandag waardoor er geen marktactie kan plaats vinden. Er 
werd voorgesteld om dit jaar in het sociaal huis een attentie (soep, koffie, speelhoek 
met kosteloos materiaal,…) toe doen. De maandag is namelijk een erg drukke dag in 
het sociaal huis. 



Er werd ook voorgesteld om een oproep te doen om een geknoopt, wit laken uit te 
hangen als symbool voor deze dag (om te ontsnappen aan armoede). 
In 2017 wordt er gekeken of er iets in de scholen kan georganiseerd worden met de 
leerlingen.  
 

c. Intervisie OCMW via TAO: 25 oktober 2016 

In het OCMW wordt onder begeleiding van TAO een intervisiemoment georganiseerd 
voor maatschappelijk werkers en onthaalmedewerkers.  

- Wat leeft er onder hen ( wat is er positief en negatief in bepaalde dossiers?) 

- Hoe zit het met de kenbaarheid en bereikbaarheid? 

- Waar kunnen ze ondersteuning vinden? 

 
3. Nieuwe projectoproep 

 

Minister Hoomans lanceert een nieuwe projectoproep “toegankelijkheid sport- en jeugdwerk 
voor kinderen in armoede”. 
Na overleg met de jeugddienst en de sportdienst over de mogelijke acties werd door Ilse het 
project opgesteld met volgende voorstellen:  

- 1 week variakamp voor kleuters in de paasvakantie 

- Busvervoer tussen verschillende opstapplaatsen en de speelpleinwerking/kampen 

- Kleuterdans in Nieuwpoort-bad 

- Nieuw subsidiereglement voor jeugd- en sportverenigingen die zich inzetten om de 

toegankelijkheid te verbeteren. 

De subsidie bedraagt max. 50.000 EUR die gespendeerd mag worden over 3 jaar. 

6. Evaluatie Oonie   : 
 

Doel OONIE:  

- vooral hulp bieden bij het bekendmaken van het bestaande 

ondersteuningsaanbod en activiteiten van stadsdiensten, verenigingen, 

hulporganisaties, scholen, enz. in Nieuwpoort en de regio. Dit via de website, de 

infozuilen en het lokaal overleg. 

- partners informeren over interessante vormingen, sprekers, enz. 

 

Budget: Dit blijft ongewijzigd en wordt gebruikt voor: 

- Boekbaby’s: in samenwerking met de bibliotheek en het consultatiebureau van 

K&G: gratis boekenpakket aan 6 m, vanaf juli ook aan 15 m een 2e pakket via de 

bib.   

- Organisatie van activiteiten: wordt vanaf nu uitbesteed: de 6 scholen kunnen 

een tussenkomst aanvragen als ze iets in kader van opvoedingsondersteuning  

organiseren, bv. een lezing voor ouders, vorming voor leerkrachten, sociale 

vaardigheidstraining voor leerlingen, enz.  

- Aankoop van informatieve folders voor de OONIE-zuilen 

 

LOO: Dat wordt 2 x per jaar georganiseerd (zoals voordien). Er wordt wel een 

grotere inbreng van de partners verwacht, bv. elkaar informeren over wat ze zelf 

op vlak van opvoedingsondersteuning al doen of van plan zijn. Minstens 1 x per 

jaar wordt er een vereniging of organisatie uitgenodigd om hun werking te leren 

kennen. Bv. in oktober CAW Veurne. 

 

OONIE-infozuilen: Er volgt een evaluatie dit najaar rond de locaties en de indeling. 

  



Huis van het Kind: In januari 2015 kreeg OONIE een erkenning met het 

jeugdcentrum als uithangbord (veel diensten aanwezig). De situatie is 

ondertussen echter aan het veranderen, er zijn ook plannen voor verbouwing en  

verhuis van het consultatiebureau van K&G. Daarom wordt er dit najaar 

geëvalueerd of er nog een fysieke plaats als uithangbord nodig is.  

 

7. Voordeelpas 2016  
Verdeling: Dat gebeurde in maart, alle 2,5 tot en met 25-jarigen kregen een pas 

op naam in de bus. 

 

Aanpassing reglement: Voor wie recht heeft op een code op de pas (= VDP+): 

- aanvraag code: nu ook op basis van verhoogde tegemoetkoming mutualiteit 

- extra korting nu ook bij: 

 aankoop abonnement of 10 beurtenkaart stedelijk zwembad 

 lidmaatschap Nieuwpoortse socioculturele verenigingen (bv. concertband, 

fanfare). Vanaf september ook bij het WAK en StAPwest. 

 losse activiteiten, georganiseerd door erkende verenigingen (bv. de 

activiteiten voor kinderen van de Gezinsbond) 

 het bezoekerscentrum Westfront 

- beperking op tussenkomst materiaal: 150 EUR per jaar - ook geldig bij huur 

materiaal, bv. muziekinstrumenten 

- onderwijscheques: wijziging aantal vanaf volgend schooljaar: 5 voor kleuters – 

10 in het lager onderwijs – 15 in het secundair 

 

Aantal VDP+ op datum van 22 juni 2016: 132 – 69 gezinnen.  

Totaal VDP+ 2015: 181 – 99 gezinnen – 8 ervan dit jaar verhuisd 

Ieder jaar in september veel aanvragen: start verenigingen, aankoop 

onderwijscheques 

 

8. Zindelijkheid 
Signalering dat het een toenemend probleem is bij speelpleinwerking, naschoolse 

opvang en op school. 

Er werd een voorstel gedaan vanuit de betrokken partners aan het LOP 

(overlegplatform basisscholen): werkgroepje oprichten, gezamenlijke afspraken 

maken rond sensibilisering en aanpak, in samenwerking met K&G.  

 

9. Nieuws van het CAW Veurne 
 

Het CAW is lid van het LOO en betrokken bij Domino (kinderarmoedebestrijding).  

- Interne hervormingen, (tijdelijk?) geen regioverantwoordelijke meer 

- Mogelijkheid antennepunt in Nieuwpoort wordt bekeken, specifiek om meer 

jongeren te bereiken. Vanuit het LOO wordt gevraagd het open te stellen voor een 

ruimer publiek (Veurne = praktische drempel voor bepaalde gezinnen)  

- Vraag vanuit het LOO om de weerbaarheidstraining voor jongeren die elk jaar 

door het CAW in Veurne wordt georganiseerd volgend jaar in Nieuwpoort te laten 

doorgaan. Dat wordt intern bekeken. 

- Het CAW bereikt steeds minder mensen met schulden (in combinatie met andere 

problematieken). Mogelijke optie: folder verspreiden via de scholen bij 

openstaande facturen. De betrokken partners hebben daar niets op tegen. 

 

10. Kennisname afgevaardigde OCMW :  
 



De adviesraad neemt akte  van de aanstelling van mevr. Sarah Neudt  als vertegenwoordiger van het 

OCMW . 

De teksten van de agendapunten van  5 t.e.m. 8  werden aangeleverd door het sociaal huis,.  
 

 

datum volgende vergadering 27 oktober om 19u30 in de raadszaal van het stadhuis  

                                                                                  de verslaggever,  

                                                                                    M. Madou 

college van burgemeester en schepenen 5 juli 2016 : gezien  


