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Huis van het Kind Brugge - evaluatie en toekomstperspectief
Goedgekeurd

Artikel 1
De raad van bestuur neemt akte van de evaluatie en toekomstnota Huis van het Kind Brugge.
Artikel 2
De termen Opvoedingswinkel en Loket Kinderopvang worden geïntegreerd in Huis van het Kind. In externe
communicatie spreken we enkel nog over Huis van het Kind Brugge. We profileren het Huis van het Kind
Brugge als de plaats voor alle vragen rond opgroeien, van opvoeden tot kinderopvang, van vrije tijd tot
kraamzorg.
Artikel 3
De piste van een fysiek Huis van het Kind wordt verder verkend.
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Collectieve sluitingsdagen 2020
Goedgekeurd

Artikel 1
De raad van bestuur van welzijnsvereniging Spoor beslist akkoord te gaan met volgende regeling
omtrent collectieve sluitingsdagen voor 2020:
 Standplaats eigen locatie:
o Scharnier, Blink, Leerrecht:
 Van 20 juli 2020 tot en met 14 augustus 2020
o Buurtsport (Route 36)
 geen collectieve sluitingsdagen
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 Standplaats Huis van de Bruggeling (project opvoedingswinkel en loket kinderopvang):
o donderdag 2 januari 2020
o maandag 2 november 2020
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Buurtgericht netwerk Zeebrugge - werken aan een kansrijke en
keuzerijke omgeving voor Zeebrugse kinderen en hun gezinnen eerste resultaten omgevingsanalyse.
Goedgekeurd

Artikel 1
De raad van bestuur neemt akte van de resultaten van het onderzoek dat gebeurde in het kader van het
buurtgericht netwerk Zeebrugge.

4

2019_SPOOR
RvB_00004

Goedkeuren notulen RvB Welzijnsvereniging SPOOR d.d.
03/10/2019
Goedgekeurd

Artikel 1
De Raad van Bestuur keurt de notulen van de zitting van 03/10/19 goed.
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Akteneming gedelegeerde beslissingen met betrekking tot het
personeel
Goedgekeurd

Artikel 1
De Raad van Bestuur neemt akte van de beslissingen van de gedelegeerd secretaris van de
welzijnsvereniging SPOOR met betrekking tot het personeel waarvan afschriften in bijlage.
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Vaststelling meerjarenplan 2020-2025, budgetjaar 2020
Goedgekeurd

Artikel 1
Het meerjarenplan 2020-2025, budgetjaar 2020 met de kredieten volgens bijlage M2 vast te stellen,
volgens art. 490 van het decreet over het lokaal bestuur.
Artikel 2
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Deze beslissing te bezorgen aan de voorzitter van het vast bureau van het openbaar centrum voor
maatschappelijk welzijn, met het oog op de bekendmaking ervan op de webtoepassing van de
gemeente, volgens art. 485 van het decreet over het lokaal bestuur.
Artikel 3
Deze beslissing voor te leggen aan de algemene vergadering ter goedkeuring.

Veerle Van Vynckt
Gedelegeerd Secretaris
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Pablo Annys
Voorzitter
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