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Besprekingen en besluiten van de gemeenteraad in openbare zitting
Vrije ïjd - Goedkeuren van de tijdelijke wijzigingen in het huishoudelijk reglement van de
speelpleinwerking sloeberslot voor de zomer 2a2o naar aanleiding covid-19.
Bevoegdheid
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Het decreet over het lokaal bestuur van 22.I2.2OI7 artikels 40 en 41

Wetten en Reglementen
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Ministerieel besluit van 05.06.2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van
het coronavirus COVID-19 te beperken.
Het huishoudelijk reglement van de IBO (lnitiatief Buitenschoolse Kinderopvang) goedgekeurd
door de raad voor maatschappelijk welzijn van 12.09.20i_8.
Besluit Burgemeester van 05.06.2020 rond de aangepaste maatregelen voor de zomerwerking:
Speelpleinwerking en lnitiatief Buitenschoolse Opvang in het kader van de verspreiding van het
coronavirus COVID-19.
Het huishoudelijk reglement speelpleinwerking goedgekeurd in de gemeenteraad van
26.O2.2015.
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Het retributiereglement van speelpleinwerking goedgekeurd in de gemeenteraad van
27.O2.20L4.
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Besluit burgemeester van 05.06.2020 m.b.t. aangepaste maatregelen voor de zomerwerking:
Speelpleinwerking en lnitiatief Buitenschoolse Opvang in het kader van de verspreiding van het

coronavirus COVID-19.
E-mailvan mevrouw De Weder Liesbet, Binnenlands Bestuur i.v.m. bevoegdheid
gemeenteraad/OCMW-raad zomerwerking IBO en speelpleinwerking 2020.
De protocollen voor het organiseren speelpleinwerking.

Kind & Gezin: aangepast draaiboek kinderopvang tijdens de coronacrisis.
Recente richtlijnen: https://www.zorg-en-gezondheid.be/corona-richtliinen-voorzo
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Verantwoording
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Naar aanleiding van de maatregelen

ter beperkíng van de verspreiding van het Covid-19

coronavirus, dient de zomerwerking te wijzigen.
De maatregelen werden te laat bekend gemaakt om nog op de gemeenteraad van meite
agenderen. Echter, de voorbereidingen, communicatie en inschrijvingen dienden te gebeuren.
De algemeen directeur stelde de vraag aan Agentschap Binnenlands Bestuur of de wijzigingen
omwille van hoogdringendheid en binnen het kader van de covid-maatregelen kunnen genomen
worden via besluit burgemeester. Dit kon, met uitzondering van de wijziging van de
leeftijdsgroep en de vergoeding voor de animatoren. Deze laatste wijzigingen konden op advies
van ABB wel worden gecommuniceerd, nnder de voorwaarde dat in alle communicatie duidelijk
gezegd wordt dat de gemeenteraad hiermee nog moet akkoord gaan.
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Het besluit burgemeester werd opgemaakt op 05.06.2020.
De verwachtingen naar de animatoren zijn deze zomer groter dan andere zomers, we wensen
hen hierom een hogere vergoeding toe te kennen.
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De uitbreiding van de doelgroep van speelpleinwerking is nodig om de bubbels die gehanteerd

worden binnen de IBO te kunnen respecteren en de bubbels van speelpleinwerking te kunnen
afstemmen op die van de lBO.
Stemmen
Met eenparigheid van stemmen

Stemresultaat

BESLUIT

Artikel 1
De doelgroep wordt uitgebreid naar kinderen vanaf 2,5 jaar die reeds schoolgaan

Art.2
forfaitaire
kostenvergoeding. Onderscheid wordt gemaakt in de vergoeding volgens categorieën
De vrijwilligers die meewerken aan de speelpleinwerking, ontvangen een

a

1-: vrijwilligers zonder attest
€ 12,50 bij een halve dagwerking
€22,50 bijeen volle dagwerking

Categorie

o
o

a

Categorie 2: vrijwilligers met een basisattest animator
€ 17,50 bij een halve dagwerking

o
o

o

€27,5O bij een volle dagwerking

Categorie 3: vrijwilligers met een attest hoofdanimator
€22,50 bij een halve dagwerking

o
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De maximum toegestane vergoeding voor vrijwilligerswerk, met een maximum van

€34,7t bij een volle dagwerking
o

Categorie 4: speelpleinverantwoordelijke
Deze categorie wordt enkel ingezet indien er geen contractuele jobstudent of monitor in het
sociaal-cultureel werk is.
€ 25,00 per halve dag
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De maximum toegestane vergoeding voor vrijwilligerswerk, met een maximum van

€34,7t bij een volle dagwerking.
Art.3.
Deze maatregelen zijn van kracht voor de zomer van 2020, tot 31.08.2020. Vanaf 01.09.2020 is het
huishoudelijk reglement speelpleinwerking goedgekeurd in de gemeenteraad van 25.02.20L5 terug
van kracht.

Art.4.
Dit besluit wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 tot en met 288 van het decreet over
het lokaal bestuur van22.I2.2OL7.

Art. 5.
Overeenkomstig artikel 330 van het decreet over het lokaal bestuur van 22.L2.2OL7 wordt de
toezichthoudende overheid op de hoogte gebracht van de bekendmaking van dit besluit.
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