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Aanvraag tot wijziging van het strategisch
veiligheids- en preventieplan 2014 - 2017
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doelstellingen, verw achte resultaten of indicatoren
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Aanvraag wijziging 1
Type aanvraag:
 Toevoeging

 Wijziging

 Verw ijdering

Fenomeen (= LVD+ Uitgavenplan): 5 --- SOCIALE OVERLAST
Strategische doelstelling: De resocialisatie van probleemjongeren bevorderen
Operationele doelstelling (= NIEUW):Maatschappelijk kwetsbare kinderen in Eeklo
ondersteunen in een belemmerde schoolloopbaan ten gevolge van een moeilijke thuissituatie via
inzetten van een brugfiguur via Wijkcentrum De Kring
Verwacht resultaat: verhogen van de vertrouwensrelatie tussen ouders en
school, toename van rechtendetectie door de ouders, betere schoolresultaten
Indicator: aantal gezinnen in begeleiding, aantal vakantieklassen die
worden gehouden door de brugfiguur

Te wijzigen naar:
Fenomeen (= LVD+ Uitgavenplan):
Strategische doelstelling:
Operationele doelstelling:
Verwacht resultaat:
Indicator:

Rechtvaardiging van de aanvraag:
-

-

zijn de redenen voor de aanvraag eerder van strategische aard (inspelen op de evolutie van
een fenomeen, aanpassing van het gevoerde beleid, afstemming op andere
veiligheidsplannen, …) of eerder van praktische aard (w ijzigingen personeelsbestand, impact
financiële partnerschappen, gebrek aan relevantie ten aanzien van bovenliggende
doelstelling, in tegenstelling met andere onderdelen van het plan, …)
Indien de aanvraag op een verw ijdering van een doelstelling slaat w elke maatregelen
overw eegt men te nemen om zich van het halen van bovenliggende doelstelling te
vergew issen.

Het ontstaan van de Brugfiguur is recent. Bij het Wijkcentrum werd hierrond al een tweetal
schooljaren proefgedraaid, waarbij Eeklose basisscholen schoorvoetend instapten. Uiteindelijk
zijn alle Eeklose basisscholen van alle netten nu bereid om voor de komende drie jaar een aantal
lesuren in te zetten om van de 4/5 brugfiguur een fulltime job te creëren. Eigen aan de
brugfiguur in Eeklo is dat ze niet functioneert vanuit een school, maar wel vanuit het
Wijkcentrum, zodat de benadering van de gezinnen/kinderen op een heel andere manier gebeurt.
We wensen deze werking op te nemen in het SVPP omdat dit past binnen de doelstellingen van
het plan.
Voor de stad Eeklo

De Burgemeester,

De stadssecretaris,

Koen Loete

Meike Van Grembergen
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