
 

VOLGNUMMER 16 

 Blankenberge, 18/05/2020 

Betreft : Voorstel van raadsbesluit ivm de maatregelen die het lokaal bestuur            
moet treffen om de impact van de Corona-crisis op schoolgaande kinderen           
enigszins te milderen, gemeenteraad van 26 mei 2020. 

Aanvraag Open Vld Blankenberge om, in overeenstemming met artikel 21 van het            
decreet lokaal bestuur en in overeenstemming met artikel 3§2 van het huishoudelijk            
reglement van de gemeenteraad van Blankenberge, een punt aan de agenda toe te             
voegen. 

 

Toelichting: Op 5 mei al luidde een noodkreet uit het onderwijs. De directeur van het               
Sint-Pieterscollege Blankenberge kwam zelfs in het nationaal nieuws ermee. Deze          
week nog gaf de koepel van het GO! aan dat ze ervoor vrezen dat ze zelfs bij de                  
aanvang van het volgende schooljaar met plaatsgebrek te kampen zullen hebben.           
Het probleem beperkt zich dus niet tot de opvang maar behelst mogelijks ook een              
tekort aan klaslokalen bij een ‘volle herstart’. Ook in functie van zomerscholen kan             
het lokaal bestuur misschien een faciliterende rol spelen. 

Op 8 mei deed de Vlaamse regering o.l.v. Dhr. Jambon een oproep aan de lokale               
besturen om hun expertise in het veld van buitenschoolse opvang aan te wenden en              
ook hun infrastructuur ter beschikking te stellen om de noden te lenigen. Ook het              
samenbrengen van de verschillende actoren (scholen, buitenschoolse kinderopvang,        
private opvanginitiatieven, jeugdwerking, …) is hierbij expliciet als taak van de lokale            
besturen genoemd. Een rol die Het Huis van het Kind in Blankenberge perfect op              
zich zou hebben kunnen nemen. 

Momenteel zijn er verschillende infrastructuren die in onbruik zijn. Denk aan het            
voormalig gebouw van financiën dat eerder al een rol heeft gespeeld in het ontzorgen              
van de Blankenbergse scholen en ook ingezet werd in de jeugdwerking. Maar ook de              
jeugdherberg die vlakbij een school ligt, zou hierbij kunnen worden ingezet. Elk kind             
dat langer dan nodig thuis in isolement wordt gehouden, is er eentje te veel. 

Naast een vrij korte en afwijzende repliek van de burgemeester in de pers waarbij              
men een tekort aan jobstudenten aanhaalde, mochten we van ons stadsbestuur           
echter geen oplossingen of voorstellen tot ondersteuning vernemen. 
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De Vlaamse regering stelt nochtans een bedrag van €30 per dag per kind ter              
beschikking van lokale besturen die hier hun steentje aan willen bijdragen. Gezien de             
infrastructuur er is en de personeelsleden in de cluster vrije tijd ook zouden kunnen              
worden ingezet hiervoor, lijkt dit dus een gemiste kans. 

Open Vld fractie - voorstellen van raadsbesluit: 

● Artikel 1 : De gemeenteraad geeft opdracht aan het college van burgemeester 
en schepenen om de actoren van het Blankenbergse onderwijs in een 
video-call samen te brengen, de noden op korte en lange termijn in kaart te 
brengen en de beschikbare gebouwen en mankracht ter beschikking te stellen 
om extra capaciteit te creëren. 

Michèle Pauwels - Raadslid Open Vld Blankenberge 
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