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UITTREKSEL
van de vergadering van het college van burgemeester en schepenen
van 4 december 2017

Aanwezig: Sophie De Wit, burgemeester-voorzitter, Eddy Vermoesen, Mark Vanhecke, Bart Lambrecht, René
Lauwers, Willy Hameau, Hilde Heyman, schepenen, Luc Van Limbergen, secretaris

Organisatie van de speelpleinwerking in de gemeente Aartselaar.
Het college van burgemeester en schepenen,
AANLEIDING:
Tijdens de evaluatie van de speelpleinwerking werden er in functie van een goede speelpleinwerking
een aantal voorstellen tot verandering geformuleerd.
De jeugddienst wenst deze af te toetsen bij het college .
BESLUIT:
Artikel 1
Kennis te nemen van de nota omtrent de organisatie van de speelpleinwerking, opgesteld door de
gemeentelijke jeugddienst .
Artikel 2
Aan de jeugddienst de toelating te geven om voor de speelpleinwerking tijdens kleine vakanties het
Recreatex- systeem te gebruiken (aanmelding + betaling vooraf). Voor de zomervakantie kan het
Recreatex - systeem gebruikt worden voor de grabbelpas. Voor de speelpleinwerking kan aanmelding
vooraf en betaling op het moment zelf.
Alvorens een beslissing te nemen rond het eventueel gebruik van het badgesysteem van Recreatex
zullen alle voor- en nadelen afgewogen te worden op basis van een op te maken financiële nota.
Voor grabbelpasactiviteiten dient steeds vooraf ingeschreven en betaald te worden. Bij niet -deelname
wordt enkel terugbetaald wanneer een noodwendige afwezigheid wordt aangetoond (bij voorbeeld
met ziekteattest).
Artikel 3
In het retributiereglement te bepalen dat niet-inwoners het dubbele betalen van inwoners ( = kinderen
die in Aartselaar wonen of waarvan één van de ouders in Aartselaar woont) .
Hetzelfde boetesysteem als het welke nu reeds bestaat in de buitenschoolse kinderopvang zal worden
toegepast , wanneer de kinderen te laat (na 18.00 u) worden opgehaald, tenzij overmacht kan worden
aangetoond.
Er zal eveneens een boete worden opgelegd aan ouders, die hun kinderen voor minimum 5 dagen
vergeten uit te schrijven .
Artikel 4
De minimumleeftijd bij de speelpleinwerking op te trekken van 3 naar 4 jaar.
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