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Betreft : Voorstel van raadsbesluit ivm de maatregelen die het lokaal bestuur            
moet treffen om kinderen uit kansarme gezinnen in het kader van deze crisis             
een perspectief op ontspanning te geven. 

Aanvraag van Open Vld Blankenberge om, in overeenstemming met artikel 21 van            
het decreet lokaal bestuur, een punt aan de agenda toe te voegen. 

 

Toelichting: Hoewel hun stem niet het hardst klinkt in dit debat, is de schade die               
kinderen in het algemeen lijden door deze crisis steeds duidelijker. Het ontbreken            
van sociale interactie met hun leeftijdsgenootjes en structuur is hierin waarschijnlijk           
het meest doorslaggevend. Daarenboven zijn kinderen in kansarme situaties vaak          
niet in de gelegenheid geweest om buiten te spelen of te recreëren. Deze kansarme              
gezinnen dreigen deze zomer ook nog eens de dupe te zijn van een verlaagd              
inkomen door de afwezigheid van de nood aan extra’s of seizoensarbeid. 

Als er zich in gevallen van intrafamiliaal geweld ook nog eens bedreiging en             
veiligheidsrisico’s voor doen, is de situatie des te schrijnend. 

De lokale speelpleinwerking kan in de aankomende vakantieperiode een oplossing          
zijn voor al deze zwaar problematische factoren. Daarom denken wij dat het lokaal             
bestuur dit deze zomer moet uitbreiden en voor de kansarme gezinnen en zeer zeker              
voor de gezinnen waar een problematiek van intrafamiliaal geweld gekend is,           
kosteloos moet kunnen aanbieden. 

Open Vld fractie - voorstellen van raadsbesluit: 

● Artikel 1 : De gemeenteraad geeft opdracht aan het college van burgemeester 
en schepenen en het vast bureau om de gezinnen in kaart te brengen die op 
basis van een inkomensonderzoek en op basis van de sociale dienst van het 
OCMW alsook de dossiers bijzondere jeugdzorg recht zouden hebben op 
gratis gebruik van de dienstverlening van de speelpleinwerking. De stad 
creëert hiervoor ook meer plaatsen. 
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