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Besprekingen en besluiten van de gemeenteraad in Openbare zitting

Vrije Tijd - Goedkeuren van addendum aan het huishoudelijk reglement speelpleinwerking naar 
aanleiding van COVID-19 voor de zomerwerking 2021.

Bevoegdheid

 Het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017 artikels 40 en 41.

Wetten en Reglementen

 Het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017.

Verwijzingsdocumenten

 Het huishoudelijk reglement speelpleinwerking, goedgekeurd door de gemeenteraad op 
28.01.2021.

 Het voorstel huishoudelijk reglement speelpleinwerking voor zomer 2021 (addendum)

Verantwoording

 De uitbreiding van de doelgroep van speelpleinwerking is nodig om de bubbels die gehanteerd 
moeten worden binnen de IBO te kunnen respecteren en de bubbels van speelpleinwerking te 
kunnen afstemmen op die van de IBO.

 De kinderen mogen in de IBO op elk uur van de dag worden afgehaald, maar tijdens 
speelpleinwerking is dit echter niet zo, dit om het karakter van jeugdwerk en het spelelement te 
respecteren. De kinderen worden dan pas afgehaald om 17.00 uur omdat er altijd een groot 
begeleid spel wordt gegeven in de namiddag. Aangezien IBO en speelpleinwerking terug nauwer 



samenwerken is er een compromis gekomen dat de kinderen vanaf 16.30 uur kunnen afgehaald 
worden. Dit omdat er ook een kleuterwerking is en het voor de kleinsten lange dagen zijn. 

 Volgende artikels in het huishoudelijk reglement van de speelpleinwering moeten gewijzigd 
worden voor de periode 01.07.2021 . 31.08.2021:
o Artikel 1: Organisatie van het speelplein.

Nu staat het volgende vermeld: 
De speelpleinwerking wordt georganiseerd door het gemeentebestuur. De werking staat 
open voor alle kinderen vanaf het geboortejaar waarin ze 5 jaar worden tot en met het 
geboortejaar waarin ze 12 jaar worden.

Dit moet gewijzigd worden naar het volgende: 
De speelpleinwerking wordt georganiseerd door het gemeentebestuur. De doelgroep wordt 
uitgebreid naar kinderen vanaf 2,5 jaar.

o Artikel 3: Inschrijven en afhalen.
Nu staat het volgende vermeld:
Bij een halve dagwerking schrijven de kinderen in tussen 13.30 uur en 14 uur. Kinderen 
mogen afgehaald worden tussen 17.00 uur en 18.30 uur.

Dit moet gewijzigd worden naar het volgende:
Bij een halve dagwerking schrijven de kinderen in tussen 13.30 uur en 14 uur. Kinderen 
mogen afgehaald worden tussen 16.30 uur en 18.30 uur

 Deze wijzigingen worden via een addendum aan het huishoudelijk reglement van 
speelpleinwerking toegevoegd.

Stemmen

Stemresultaat 21 ja-stemmen (Lieven Rummens, Philippe De Coninck, Servaas Van Eynde, 
David Vercauteren, Alex Meulebroeck, Chantal Bobelijn, Hilde Baetslé, 
Trees Van Eykeren, Guido Van de Veire, Koen Van Ootegem, Nic Van Zele, 
Dominique Buysse, Remi Van de Veire, Brenda Van den Bossche, Marc Bobelyn, 
Dieter Vercauter, Lieselotte Van Hoecke, Evert Geldhof, Lieve Goethals, 
Dimitri Van Vooren, Pieter Dobbelaere)
2 onthoudingen (Stijn Van Hamme, Axl Van Boven)

BESLUIT

Artikel 1
De speelpleinwerking wordt georganiseerd door het gemeentebestuur. De doelgroep wordt 
uitgebreid naar kinderen vanaf 2,5 jaar.
Het addendum ‘Speelpleinwerking Sloeberslot’ voor de periode 01.07.2021 – 31.08.2021 wordt 
goedgekeurd.

Art. 2
Het uur waarop de kinderen kunnen worden afgehaald, wordt vervroegd van 17.00 uur naar 16.30 
uur.



Art. 3
Deze maatregelen in dit addendum zijn van kracht voor de zomer van 01.07.2021 tot en met 
31.08.2021. Vanaf 01.09.2021 is het huishoudelijk reglement speelpleinwerking zoals goedgekeurd in 
de gemeenteraad van 28.01.2021 terug van kracht.

Art. 4
Dit besluit wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 tot en met 288 van het decreet over 
het lokaal bestuur van 22.12.2017. 

Art. 5
Overeenkomstig artikel 330 van het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017 wordt de 
toezichthoudende overheid op de hoogte gebracht van de bekendmaking van dit besluit.
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