Verslag vergadering gezinsraad 18 december 2019
1. Goedkeuring vorig verslag: wordt goedgekeurd.
2. Subsidies verenigingen: er waren weinig problemen i.v.m de ingevulde subsidieformulieren. De
bedragen zijn nog niet doorgegeven. Dit wordt besproken in de volgende vergadering.
De subsidie voor de raden is bekend: € 745 per adviesraad.
3. Kinderopvang:
- Buitenschoolse opvang: een aantal opvangcentra zijn overbelast waardoor het aantal
kinderen /m² te groot is. Er wordt door de gemeente overwogen om een decreet op te
stellen waardoor een aantal maatregelen genomen zullen worden om dit het aantal te
reglementeren.
- In de vakantieperiode is er een limiet voor het aantal kinderen: enkel kinderen uit Jabbeke en
kinderen van mensen die werken in Jabbeke.
- Onthaalgezinnen: er is een tekort aan onthaalouders. Er wordt een groepsopvang voorzien
voor 16 kinderen. Deze opvang is inkomensgerelateerd.
Probleem: het statuut van onthaalouder is een zeer zwak statuut.
- Er wordt gezocht naar samenwerking met andere instellingen zoals bv een RVT.
- Katrolwerking: huiswerkbegeleiding samen met de scholen voor kinderen van 3de kleuter en
1ste en 2de leerjaar. Er wordt uitgekeken naar samenwerking met VIVES.
4. Subsidie scholen:
De scholen krijgen € 15 per Jabbeekse leerling.
5. Kinderen met meerzorg.
- Er wordt naar samenwerking gezocht met omringende gemeenten om samen een
eerstelijnszorg op te starten met een flexibele opvang voor kinderen met meerzorg.
6. Verenigingen / mindeer valide kinderen en - volwassensen / kinderen in armoede
- Er is een vraag van instellingen met volwassen mindervaliden naar samenwerking met
diverse verenigingen.
- De gemeente bekijkt om de European Disability Card te erkennen. Aan de kaart zijn
voordelen en ondersteuning gekoppeld voor personen met een handicap. Zo wordt hun
toegang tot cultuur, sport en vrije tijd nog bevorderd. Ook verenigingen kunnen opgeroepen
worden om op de kaart in te zetten. Er kan een European disability card aangevraagd worden
waarop verenigingen kunnen intekenen.
- De verenigingen die daarop inzetten zouden kunnen aangemoedigd worden aan de hand van
het bestaande subsidiebeleid.
7. Optreden:
De gezinsraad organiseert om de 2 jaar een voordracht ten voordele van een sociale organisatie.
De voorzitter neemt contact op met Inge Welvaert voor een onderwerp.
Als doelgroep wordt de sociale organisatie tsjernobylkinderen voorgesteld. Marianne zoekt meer
informatie over die doelgroep.
8. Varia:
-

Declerck Veronique is lid van het comité speciale diensten waardoor zij het beleid niet mee
bepaalt. Daarom is beslist dat zij volwaardig kan deelnemen aan de gezinsraad met
stemrecht.
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-

Seniorenadviesraad: stelt een geplastificeerd A4 document voor met de nodige
telefoonnummers om bij de tel te leggen.
Verkeersproblemen voor kinderen:
o Probleem parking in Westernieuwweg ter hoogte van de school is opgelost.
o Probleem Hogedijkenstraat: het is een straat voor plaatselijk verkeer. Extra controle
blijft nodig vóór en na de schooluren.
Probleem zebrapad/ verhoogd voetpad ter hoogte van parking De Linde in Zerkegem: wordt
aan de verkeerscommissie en aan het gemeentebestuur@jabbeke.be doorgegeven.
Nieuwjaarsreceptie: de leden en hun partner zijn uitgenodigd op de nieuwjaarsreceptie van
de gezinsraad op Wo 29 januari 2020 om 19u30 in de kleine Schelpe te Snellegem. Betty
vraagt de zaal aan.

9. Volgende vergadering: woensdag februari 2019 om 19u30 in het VCJ.

Voor verslag,
Betty Verschaeve
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