
 

 

Verslag stedelijke adviesraad voor gezinsbeleid d.d. 16 maart 
2017 

aanwezig :  
Marc Desnouck, lid van de doelgroep 
Ives Merlevede , namens Oudervereniging St Bernarduscollege 
Hilde Couvreur, namens de Gezinsbond Nieuwpoort 
Kathleen Vanhooren, namens de Gezinsbond Ramskapelle 
Anne  Marie Gunst -Leniere , namens Kind en Gezin 
Marleen Cuffez, namens KVLV Ramskapelle 
Niet stemgerechtigde leden : 
Ilse Cranskens, namens het Sociaal Huis 
Marcel Madou, verslaggever 
afwezig met melding: 
An Claes,  
Els Van Landschoot, schepen  
Jeroen Hillewaere Stella Maris 
Mieke Mortier, politie Westkust 
Sarah Neudt , OCMW 
 

1. Evaluatie van de gezinsraad ; 

De problematiek rondom het voorzitterschap (gebrek aan belangstelling ) heeft bij 
sommigen (v.h. beleid) twijfel gebracht betreffende het nut van een gezinsraad.  
 
Dit word uitvoerig besproken op de vergadering en iedereen is van oordeel dat de 
gezinsraad wel degelijk zijn nut heeft en meer bepaald op de volgende vlakken:  
- mogelijkheid voor het college om  de voorstellen met betrekking tot beleid voor 
middenveld gezinszorg te toetsen aan de ervaringen en inzichten van de medespelers in 
dit veld  
- informatie-ontvang-platform voor de genomen beleidsacties en dito opties  
- permanent evaluatie platform t.o.v. de genomen beleidsacties en dito opties  
 
Wel de mogelijkheid weerhouden om de vergadering desgevallend tot éénmaal per jaar te 
beperken, dan liefst in de maand oktober met het oog op de advisering van de subsidie 
aanvragen.  
 
Daar de inhoud van de agenda voor 90 % afkomstig is van het overlegorgaan in kader  
opvoedingsondersteuning is het normaal dat de instellingen (niet stemgerechtigde leden 
zoals de scholen ), lid van beide organen,  wat minder belangstelling hebben voor de 
avondlijke zittingen van de gezinsraad. 
 

2.  Aanduiden van voorzitter :  

 
De heer Ives Merlevede , stemgerechtigd lid is bereid de functie van voorzitter uit te oefenen. Dit 
wordt bij éénparigheid en met dank goedgekeurd door de voltallige vergadering. 



3.  Opvoedingsondersteuning: 
 
Mevr. Ilse Cranskens , Sociaal Huis geeft toelichting bij de verschillende acties  met betrekking tot 
opvoedingsondersteuning ( zie ook bijlage) . Deze acties hebben zowel betrekking op de individuele 
ondersteuning, de gezinsondersteuning , de ondersteuning via de scholen als via de jeugd- en 
sportverenigingen. 
 

4.  Het Sociaal huis : 

 
Er wordt een overzicht gegeven van de verschillende OCMW diensten en aanverwante instellingen  
die ondergebracht zijn in het Sociaal Huis, Astridlaan 103.  
 

5.  Werken aan integratie : 

 
 In samenwerking met de gemeenten De Panne, Koksijde  en Veurne werd een integratieproject 
opgestart , met brugfiguren ( aanspreekpunten). Die zijn werkzaam in het Sociaal Huis  op dinsdag  
van 9u tot 12u (en na aanstelling tweede brugfiguur ook op donderdag van 13u30 tot 16u). 

                                                                                                            
6.  Informatie : 

 
De informatiezuilen in verband met o.m. opvoedingsondersteuning die aan meerdere openbare 
gebouwen geplaatst zijn, zullen aangepast worden (meer ruimte voor plaatsen van folders). 
 

7.  Verkeersveiligheid in de omgeving van de scholen: 
 
De raad betreurt dat er bij het einde van de schooldag noch gemachtigde opzichters, noch 
gemeenschapswachten noch politie aanwezig zijn om in enige mate het verkeer rondom de scholen 
te regelen. Indien vrijwilligers al dan niet in verenigingsverband wensen op te treden als gemachtigd 
opzichter kunnen ze daartoe een cursus volgen ( ong. ½ dag) bij de Politie Westkust. 
 

8.  Organisatie van evenementen, etc.. door particulieren en verenigingen 
 

De aandacht wordt gevestigd op het feit dat er aangifte van het evenement dient te geschieden bij 
de  stedelijke preventiedienst, mevr. Barbara Wyseure,, 
 Langestraat 89  
058/224992  

 Barbara wyseure@nieuwpoort.be, b 
ij middel van het voorgeschreven aangifte formulier 
 ( zie bijlage) 
 

9.  Subsidies en financiële ondersteuning van vereniging actief in het middenveld “ 
gezinszorg “ 

 
Als vereniging lid van de gezinsraad kan je jaarlijks aan de gemeente een subsidie aanvragen, in 
zoverre je niet gesubsidieerd wordt via de culturele raad, de jeugdraad of sportraad. Deze subsidie 
die toegekend wordt door het schepencollege , bedraagt : 
Bedrag basissubsidie socioculturele verenigingen + 10 euro per schijf van 20 leden + 50 euro per 
open activiteit ( max. 2) . De aanvraag dient daartoe bij het schepencollege ingediend te worden vóór 
15 oktober en dient betrekking te hebben op het werkingsjaar van 1 september t.e.m. 31 augustus.  
 

mailto:wyseure@nieuwpoort.be


Als vereniging lid van de gezinsraad kan je tevens voor een open activiteit een financiële 
ondersteuning aangevraagd worden aan de gezinsraad, dit ongeacht de subsidieringsbron. Deze 
tussenkomst dient aangevraagd te worden via het  bestuur (voorzitter of secretaris ) van de 
gezinsraad  en bedraagt momenteel 75 euro per open activiteit. De  affiche en/of flyers dienen wel 
duidelijk te vermelden “met de steun van de  Gezinsraad Nieuwpoort“. 
 
 

10.  Volgende vergadering : 
 
Woensdag 18 oktober 2017 om 19u30 in het Sociaal Huis . 
 
                                                                                       De verslaggever, 
 


