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Besprekingen en besluiten van de gemeenteraad in Openbare zitting

Vrije Tijd - Goedkeuren van het huishoudelijk reglement tienerwerking.

Bevoegdheid

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

Wetten en Reglementen

 Het gemeenteraadsbesluit ‘Vrije Tijd – Vaststellen van de machtiging tot het heffen van 
retributies en vaststellen van de voorwaarden’ van 25.03.2021.

Verwijzingsdocumenten

 Voorstel huishoudelijk reglement tienerwerking.

Verantwoording

 Het college van burgemeester en schepenen gaf op 22.02.2021 groen licht  aan de jeugddienst tot 
het uitwerken van een tienerwerking. 

 +10-jarigen voelen zich soms niet meer thuis op speelpleinwerking, het aanbod voor tieners is 
klein, in de corona-crisis is deze doelgroep heel weinig aan bod gekomen. 



 Voor speelpleinwerking is er een huishoudelijk reglement goedgekeurd op de gemeenteraad van 
28.01.2021 en een retributiereglement goedgekeurd op de gemeenteraad van 27.02.2014.

 De tienerwerking is in het verlengde van speelpleinwerking, maar er zijn wel een aantal zaken 
verschillend. Hierdoor kan het huishoudelijk reglement speelpleinwerking Sloeberslot niet 
gehanteerd worden voor de tienerwerking. Er moet dus voor de tienerwerking een afzonderlijk 
huishoudelijk reglement worden opgesteld en goedgekeurd door de gemeenteraad. De retributie 
voor deze tienerwerking zal worden bepaald door het college van burgemeester en schepenen, 
binnen de voorwaarden van de machtiging tot het heffen van retributies.

 De zaken die verschillend zijn, zijn onder andere:
 Leeftijdscategorie van 10 tot 15 jaar
 Het is maar op 1 locatie, namelijk in Bassevelde
 De animator(en) die de tienerwerking zal (zullen) begeleiden moet(en) minstens 17 jaar 

zijn
 Deze tienerwerking kan gerealiseerd worden binnen de voorziene budgetten onder de volgende 

rekeningen:
 BI 075100 – AR 6140700 Representatie- en receptiekosten
 BI 075100 – AR 6130400 Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen
 BI 075100 – AR 6150100 Technische benodigdheden

 De tienerwerking kan gekoppeld worden aan de actie 3.1.3.2 ondersteunen van het jeugdbeleid 
met aandacht voor de niet georganiseerde jongeren van de meerjarenplanning 2020-2025.

Stemmen

Stemresultaat 20 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, 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
Het huishoudelijk reglement van de tienerwerking zoals aan dit besluit toegevoegd, wordt 
goedgekeurd.

Art. 2
Dit besluit wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 tot en met 288 van het decreet over 
het lokaal bestuur van 22.12.2017.



Art. 3
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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