Provincie West-Vlaanderen - arrondissement Roeselare – gemeente Lichtervelde

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD
Zitting:

17 december 2018

Plaats

Gemeentehuis (Raadzaal)

Aanwezig:

Ria Beeusaert-Pattyn, Burgemeester-voorzitter
Els Kindt, Jos Goethals, Steven Bogaert, schepenen
Hans Delameilleure, Johan Vandenbussche, Modest Derho, Rik
Vierstraete, Joke Van Doorne, Guido Vanwalleghem, Brand Perneel,
Sofie Steurbaut, Veroniek Vanrobays, Lieve Vanden Bussche, Marc
Dereere, Delphy Denoo, Wendy Compernol, Linda Dewulf, raadsleden
Ivan Vandenbussche, Algemeen Directeur

Afwezig:

Ole Tavernier, raadslid

Verontschuldigd:

Roos Vanwalleghem, OCMW-voorzitter

Dit agendapunt maakt deel uit van de openbare zitting
Agendapunt: Gemeentelijke vakantiespeelpleinwerking 'De Bengels' - Aanpassen
huishoudelijk reglement - Goedkeuring
Aanleiding en voorgeschiedenis
Aanpassingen aan een huishoudelijk reglement moeten ter goedkeuring voorgelegd
worden aan de gemeenteraad.
Juridische grond
Het huishoudelijk reglement van de vakantiespeelpleinwerking zoals vastgesteld in de
gemeenteraad van 23 juni 2008 en aangepast in de gemeenteraad van 22 juni 2009, 28
juni 2010, 20 december 2010 en 23 februari 2015.
Motivering
Bespreking in de jeugdraad en stuurgroep op: 1/12/2018
Stemming:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Art.1. De wijzigingen aan het huishoudelijk reglement van de vakantiespeelpleinwerking in
bijlage worden goedgekeurd.
Art.2. Dit besluit wordt bekendgemaakt overeenkomstig de bepalingen in het
gemeentedecreet en wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de hogere overheid.
Bijlage:
Huishoudelijk reglement Speelpleinwerking
A. Inrichtende vereniging:
GEMEENTEBESTUUR Lichtervelde
Marktplaats 2
051/72.94.30
Correspondentieadres:
GEMEENTELIJKE JEUGDDIENST
Marktplaats 2
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051/72.94.34
Steven Bogaert
Jeugdambtenaar
(jeugddienst@lichtervelde.be)
Marktplaats 2
051/72.94.34
De Bengels:
0475/78.32.27
(8.15u tot 16.30u in vakanties van 1 week, 7.30u en 17u in vakanties meer dan 1
week)
B. Het speelplein omvat Basisschool De Valke
Torhoutstraat 56 – Lichtervelde
De deelnemers kunnen gebruik maken van de aanwezige accommodatie.
Schepen van Jeugd
Verantwoordelijke jeugddienst:

1. De speelpleinwerking de (B)engels staat open voor kinderen van het eerste leerjaar
tot en met het tweede middelbaar.
D. Periodes van de werking:
De periodes van werking worden vastgesteld door het college van burgemeester en
schepenen. Deze periodes zullen jaarlijks tijdig worden bekend gemaakt voor alle
schoolvakanties.
Het speelplein is open van 8.30 u tot 16.30 u.( opvang vanaf 8,15u)
Er is verzekerde bewaking door de leiding van 7.30 u tot 8.30 u en van 16.30 u tot 17 u
tijdens vakanties langer dan 1 week, met uitzondering van de speciale activiteiten die
vroeger kunnen starten of later eindigen. ’s Avonds, na de vakantiewerking kan gebruik
gemaakt worden van opvang door ‘De Duiventil’, volgens de modaliteiten van hun
werking, dus beperkt tot 12-jarigen.
E.
De activiteiten worden verzorgd door jobstudenten en animatoren. De aanstellingen
gebeuren door het college van burgemeester en schepenen. De jobstudenten ontvangen
een wedde. De animatoren ontvangen een vrijwilligersvergoeding van €25/dag voor nietgebrevetteerde en de maximaal toegestane vrijwilligersvergoeding/dag voor
gebrevetteerde. Er wordt voorrang gegeven aan gebrevetteerde.
F.
De deelname bedraagt:
€ 5,00 per dag
€ 3 per halve dag
Voor speciale activiteiten kan een extra bijdrage gevraagd worden, zoals o.a. voor
zwemmen, uitstappen, …
Er is opvang voorzien voor kinderen die niet deelnemen aan de uitstappen tenzij anders
gecommuniceerd door het speelplein of de jeugddienst.
G. Rechten en plichten van de gebruikers :
1. De kinderen worden uitgenodigd op een actieve wijze deel te nemen aan het
spelaandeel en zich zowel tegenover de begeleiding als tegenover andere kinderen
kameraadschappelijk te gedragen.
2. De deelnemers volgen de richtlijnen van de animatoren en jobstudenten op.
3. De begeleiding wordt geacht door hun houding mee te werken aan een
democratische opvoeding van de kinderen en door een gevarieerd en aan de
leeftijd aangepast spelaanbod bij te dragen tot een gezonde ontwikkeling.
4. Materiaal wordt enkel gebruikt in afspraak met de verantwoordelijke animator of
jobstudent(e).
5. Van de deelnemers wordt verwacht dat ze het materiaal, de beplanting e.d.
respecteren en de geldende reglementen volgen. In geval van moedwillige
beschadigingen aan terreinen, lokalen en spelmateriaal zal betaling van de schade
gevraagd worden door het gemeentebestuur.
6. De verantwoordelijkheid begint pas wanneer de kinderen geregistreerd werden in
de werking. De ingeschreven kinderen mogen tijdens de openingsuren het
speelplein niet verlaten zonder toestemming. Wie het speelplein voortijdig wil
verlaten, brengt een briefje van de ouders mee.
7. De speelpleinverantwoordelijke heeft het recht sancties te nemen indien nodig. Het
weren van kinderen, jobstudenten en/of animatoren voor de verdere
speelpleinwerking wordt beslist door het college van burgemeester en schepenen.
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8. Tijdens de werking is het verboden te roken. Bij niet naleving sluit men zichzelf uit
van de speelpleinwerking.
H. De leiding en de deelnemers zijn verzekerd tegen ongevallen, burgerlijke
aansprakelijkheid en lichamelijke letsels, gedurende de speelpleinwerking. animatoren,
jobstudenten en/of vrijwilligers kunnen onder geen enkel beding persoonlijk aansprakelijk
gesteld worden voor ongevallen, zelfs in geval van zware fout. Bij ongeval verwittigt men
onmiddellijk de begeleid(st)er en de speelpleinverantwoordelijke. Deze zullen zo vlug
mogelijk een verzekeringsformulier invullen en doorgeven aan de jeugddienst.
I.
Dit reglement zal duidelijk zichtbaar uitgehangen worden op het speelplein en wordt
overhandigd bij inschrijving.

Namens de gemeenteraad:
In opdracht :
Algemeen Directeur,
(get.) Ivan Vandenbussche
Algemeen Directeur,
Ivan Vandenbussche

Burgemeester-voorzitter,
(get.) Ria Beeusaert-Pattyn
Voor éénsluidend afschrift:
Burgemeester-voorzitter,
Ria Beeusaert-Pattyn
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