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Besprekingen en besluiten van de gemeenteraad in Openbare zitting

Vrije Tijd - Goedkeuren van het huishoudelijk reglement speelpleinwerking.

Bevoegdheid

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

Wetten en Reglementen

 Huishoudelijk reglement speelpleinwerking Sloeberslot goedgekeurd in de gemeenteraad van 
26.02.2015.

Verwijzingsdocumenten

 Huishoudelijk reglement speelpleinwerking Sloeberslot goedgekeurd in de gemeenteraad van 
26.02.2015.



 Huishoudelijk reglement speelpleinwerking Sloeberslot goedgekeurd in de gemeenteraad van 
25.06.2020.

 Voorstel nieuw huishoudelijk reglement speelpleinwerking Sloeberslot.

Verantwoording

 In de gemeenteraad van 26.02.2015 is het huishoudelijk reglement van speelpleinwerking 
Sloeberslot goedgekeurd.

 In de zomer van 2020 werd er een tijdelijk huishoudelijk reglement goedgekeurd op de 
gemeenteraad van 25.06.2020 voor speelpleinwerking Sloerberslot wegens de 
coronamaatregelen die toen geldende waren, dit reglement geld tot 31.08.2020. In dit reglement 
zijn er toen verscheidene zaken gewijzigd waaronder een verhoogde vergoeding voor de 
animatoren. Ze kregen € 2,50 per halve dag meer omdat de verwachtingen hoger waren.

 Deze verwachtingen zijn elk jaar hoog, dus hun inzet is van een groot belang. Hierdoor zouden 
we de animatorenvergoeding van de zomer 2020 willen behouden. Dus € 2,50 per halve dag 
meer vergoeden i.p.v. de vergoeding die nu geldende is. Dit is ook voorzien in het budget.

 In categorie 3 (vrijwilligers met een attest hoofdanimator) en categorie 4 
(speelpleinverantwoordelijke) staat er een vergoeding van € 35,00 voor een volledige 
dagwerking, maar dit ligt boven de maximum dagvergoeding voor vrijwilligers. Hierdoor moet dit 
herleid worden naar € 34,71, de maximum vrijwilligersvergoeding in het nieuw huishoudelijk 
reglement.

 De huidige animatoren vergoeding: 
Onderscheid wordt gemaakt in de vergoeding volgens categorieën
 Categorie 1: vrijwilligers zonder attest

o € 10,00 bij een halve dagwerking
o € 20,00 bij een volle dagwerking

 Categorie 2: vrijwilligers met een basisattest animator
o € 15,00 bij een halve dagwerking
o € 25,00 bij een volle dagwerking

 Categorie 3: vrijwilligers met een attest hoofdanimator 
o € 20,00 bij een halve dagwerking
o De maximum toegestane vergoeding voor vrijwilligerswerk, met een maximum van 

€ 35,00 bij een volle dagwerking
 Categorie 4: speelpleinverantwoordelijke 

Deze categorie wordt enkel ingezet indien er geen contractuele jobstudent of monitor in het 
sociaal-cultureel werk is.

o € 25,00 per halve dag 
o De maximum toegestane vergoeding voor vrijwilligerswerk, met een maximum van 

€ 35,00 bij een volle dagwerking. 

 De nieuwe animatorenvergoeding:
Onderscheid wordt gemaakt in de vergoeding volgens categorieën

 Categorie 1: vrijwilligers zonder attest
o € 12,50 bij een halve dagwerking
o € 22,50 bij een volle dagwerking

 Categorie 2: vrijwilligers met een basisattest animator



o € 17,50 bij een halve dagwerking
o € 27,50 bij een volle dagwerking

 Categorie 3: vrijwilligers met een attest hoofdanimator 
o € 22,50 bij een halve dagwerking
o De maximum toegestane vergoeding voor vrijwilligerswerk, met een maximum van 

€ 34,71 bij een volle dagwerking
 Categorie 4: speelpleinverantwoordelijke 

Deze categorie wordt enkel ingezet indien er geen contractuele jobstudent of monitor in het 
sociaal-cultureel werk is.

o € 25,00 per halve dag 
o De maximum toegestane vergoeding voor vrijwilligerswerk, met een maximum van 

€ 34,71 bij een volle dagwerking. 

Tussenkomsten

 Het Vlaams Belang leest in het huishoudelijke reglement van speelpleinwerking Sloeberslot in 
artikel 6: “De animatorenploeg kan kinderen weigeren tot de speelpleinwerking wanneer 
ernstige gedragsproblemen worden vastgesteld”. Er staat niet gespecifieerd wat er verstand 
wordt onder ernstige gedragsprobleem. Dit is subjectief, want de ouders kunnen dit aanvechten 
omdat het voor elke ouder kan verschillen. Hierbij zou er een oplijsting moeten gemaakt worden, 
wat er precies onder ernstige gedragsproblemen valt.

 Het college van burgemeester en schepenen antwoordt de factor ernstige gedragsproblemen is 
niet evident om een noemer op te plakken. Het is wel belangrijk in bepaalde gevallen dat de  
mensen van IBO/speelplein de mogelijkheid hebben om kinderen te weigeren. Dit is reeds in het 
verleden voorgevallen. Alle medewerkers/vrijwilligers zullen zich objectief opstellen bij het 
vaststellen van ernstige gedragsproblemen. Uiteraard zal dit niet zomaar gebeuren. Het is een 
moeilijke omschrijving, maar er wordt niet lichtzinnig mee omgegaan.

Stemmen

Stemresultaat 19 ja-stemmen (Lieven Rummens, Philippe De Coninck, Servaas Van Eynde, 
David Vercauteren, Alex Meulebroeck, 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 huidig huishoudelijk reglement van speelpleinwerking Sloeberslot, goedgekeurd door de 
gemeenteraad van 26.02.2015, wordt opgeheven.

Art. 2
Het voorstel van het nieuw huishoudelijk reglement van speelpleinwerking Sloeberslot zoals aan dit 
besluit toegevoegd, wordt goedgekeurd en treedt in werking vanaf 29.01.2021.



Art. 3 
Dit besluit wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 tot en met 288 van het decreet over 
het lokaal bestuur van 22.12.2017. 

Art. 4 
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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