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Zitting van 25 februari 2020
VRIJE TIJD EN WELZIJN

Speelplein Joepie - Huishoudelijk reglement - Aanpassing Goedkeuring

Samenstelling:
Aanwezig:
de heer Bertrand Demiddeleer, voorzitter; de heer Marc Snoeck; mevrouw Peggy Massien; mevrouw
Dieuwertje Poté; de heer Christophe Merckx; de heer Johan Servé; de heer Pieter Busselot; mevrouw
Anne Mattot; de heer Hedwig Van Rossem; de heer Marc Picalausa; de heer Mark Demesmaeker; de
heer Wim Demuylder; de heer Marc Sluys; mevrouw Nelly Lanis; de heer Dirk Van Heymbeeck; de
heer Rogier Lindemans; de heer Sven Pletincx; mevrouw Amber Magnus; mevrouw Anke Matthys; de
heer Arno Pirolo; de heer Benjamin Swalens; de heer Bram Vandenbroecke; mevrouw Eva
Demesmaeker; de heer Jeroen Hofmans; mevrouw Leen Destoop; de heer Louis Van Dionant;
mevrouw Marijke Ceunen; de heer Pascal Saenen; de heer Yves Demanet; mevrouw Valerie
Hamelryck; mevrouw Nicky Van Acker; de heer Jan De Winne, Algemeen directeur

Verontschuldigd:
mevrouw Brigitte Moyson; de heer André Gorgon

Beschrijving
Aanleiding en doel
Een van de grote aandachtspunten voor speelplein Joepie doorheen de voorbije jaren en in de
toekomst is het speelplein inclusief en toegankelijk maken. Dit kadert volledig binnen het
kindvriendelijk verhaal waarop het speelplein graag verder wil inzetten. Dit vertaalt zich in 2020 in een
aantal focuspunten:
 Het blijven inzetten op de toeleiding van kinderen met een fysieke en/ of mentale beperking
naar het speelplein.
 De definitieve verhoging van de maximumleeftijd tot en met 13 jaar. Dit in het kader van het
pilootproject rondom "Tieners" waarvoor de jeugddienst werd geselecteerd door de Vlaamse
dienst Speepleinwerk". Dit project werd zowel door de jeugddienst als de stuurgroep positef
geëvalueerd.
 Inzet op de taalarmoede bij de kinderen, door sensibilisering bij de animatoren. Ook met de
verdere afstemming met de taalstage (H)Alle Talen, hopen we meer kinderen die de taal niet
geheel machtig zijn toe te leiden tot het reguliere speelplein. Zo kunnen zij verder spelen en
"leren" in het Nederlands.
Advies en motivering
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*Voor het inclusieve speelplein dat zich richt naar kinderen met een fysieke en/ of mentale
beperking, wil de jeugddienst dezelfde regeling behouden als de voorbije jaren: met een formule
van 100 dagen voor inclusiekinderen waarbij de ouders zelf kunnen bepalen wanneer deze worden
opgenomen tijdens de openingsdagen van speelplein Joepie in de paas- en zomervakantie. De
jeugddienst schakelt hiervoor extra animatoren in die deze 1-op-1 begeleiding verzorgen.
*Tijdens de periode 2018 - 2021 doen Formaat, Kind en Samenleving en de Vlaamse dienst
Speelpleinwerking een traject rond tieners, waarbij de Stad Halle geselecteerd werd voor deelname
als 1 van de 3 pilootsteden. Afgelopen zomer werden dan ook in het kader van dit pilootproject een
aantal kleinere acties uitgevoerd. Deze werden allen positief geëvalueerd door zowel de jeugddienst
als de stuurgroep van het speelplein. Graag wil de jeugddienst volgende acties concreet inbedden in
de werking van speelplein Joepie:
 Verhoging van de leeftijd op speelplein Joepie tot en met 13 jaar: Een 15-tal tieners die net
wel/ niet 13 jaar waren, kozen afgelopen zomer voor zowel de speelplein- als de SWAP
werking. Hieruit kunnen we opmaken dat beide werkingen voor deze leeftijd geschikt zijn. Op
die manier is er ook voor deze doelgroep voldoende vakantieaanbod dat aansluit bij hun
gevarieerde leefwereld. De jeugddienst stelt dan ook voor om de leeftijd van speelplein Joepie
te verhogen tot en met 13 jaar. Dit vraagt wel een aanpassing in het huishoudelijk reglement
van speelplein Joepie, wat dan ook geagendeerd dient te worden op de Gemeenteraad.
 Nauwere samenwerking met de SWAP-werking: Ook de gezamenlijke activiteiten en de dag
van de animator werden goed onthaald bij de jongeren zelf. Net door deze gezamenlijke
activiteiten werden mogelijke drempels deels weggenomen. De doorstroom van SWAP naar
het speelplein als zijnde “animator” zorgt ervoor dat de cirkel volledig rond is en dat de
tieners weer eindigen waar ze begonnen. Deze activiteiten wenst de jeugddienst te behouden.
*Vorig jaar vond de werking van (H)Alle Talen plaats op de terreinen van speelplein Joepie, wanneer
het speelplein zelf effectief gesloten was in de week van 12 augustus 2019. Door deze vakantiestage
hier te laten plaatsvinden, werden een aantal drempels weggenomen en zagen we een aantal
deelnemers terug in de laatste 2 weken van augustus tijdens de werking van speelplein Joepie. Over
het algemeen merkt men ook dat een deel van de kinderen die naar het speelplein komen de
Nederlandse taal niet geheel machtig zijn. Het speelplein wil ook op deze taalarmoede inzetten
tijdens de paas- en zomervakantie 2020. Hierbij zal vooral aandacht besteed worden aan :
 De verdere uitbreiding van visualisatie op het speelplein. Dit kan door middel van
pictogrammen, werken met een vast patroon qua dagindeling, ….Deze uitbreiding komt niet
enkel de taalarmoede ten goede, maar is ook een meerwaarde voor kinderen met een fysieke
en/of mentale beperking.
 Uit onderzoek blijkt dat een kind het makkelijkste een taal leert in een veilige omgeving, waar
het kan en mag fouten maken. Hierbij is het belangrijk dat de animatoren zelf een goede
opleiding/ vorming krijgen. Zo weten zij hoe zij met deze taalbeperking moeten omgaan, om
de kinderen op een positieve manier te stimuleren tijdens hun spel zodat zij op een speelse
manier de Nederlandse taal verder kunnen ontwikkelen. De jeugddienst zal verder
onderzoeken wat hierbij de meest geschikte vorming is die aansluit bij de werking van
speelplein Joepie.
 Door de verdere afstemming met de taalstage (H)Alle talen, hopen we om drempels bij de
doelgroep weg te nemen. Zo vinden ouders en kinderen met een kansarme achtergrond
alsnog de weg naar speelplein Joepie. Vorig jaar werd hier een eerste worp naar gedaan, die
beperkte resultaten opleverden. Door dit jaar opnieuw dezelfde formule toe te passen (1 week
(H)Alle Talen met aansluitend 2 weken speelplein Joepie), zorgen we voor herkenbaarheid en
regelmaat, wat belangrijk is bij deze doelgroep.
Juridische gronden
artikel 41 2° decreet lokaal bestuur van 22 december 2017
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collegebeslissing van 7 februari 2020

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Budget is voorzien op volgende registratiesleutels:









61300060-asroege0-07500-Erelonen en vergoedingen auteursrechten
61001700-asroege0-07500-huur technische materieel
61300070-asroege0-07500-erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen, ....
60499999-asroege0-07500-aankopen andere roerende goederen bestemd voor verkoop
61500130-asroege0-07500-toegangselden uitstappen
61500040-asroege0-07500-vervoer
60000040-asroege0-07500-aabkoop technisch materiaal
61500010-asroege0-07500-aankoop, huur, onderhoud & onderhoudscontracten klein technisc
materiaal

Beleidsinformatie
B.2.4. > Leefbaar en beleving > Veelzijdig vrijetijdsaanbod > Boeiend vrijetijdsaanbod

Advies
Financiële dienst
Gunstig advies
Volgende kredieten zijn beschikbaar:
ST-61300060-asroege0-07500-Erelonen en vergoedingen auteursrechten : 1.219,92 euro
ST-61001700-asroege0-07500-huur technische materieel : 3.500,00 euro
ST-61300070-asroege0-07500-erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen, ....:
4.500,00 euro
ST-60499999-asroege0-07500-aankopen andere roerende goederen bestemd voor verkoop
ST-61500130-asroege0-07500-toegangselden uitstappen: 6.085,00 euro
ST-61500040-asroege0-07500-vervoer: 6.675,00 euro
ST-60000040-asroege0-07500-aankoop technisch materiaal: 36.339,97 euro
ST-61500010-asroege0-07500-aankoop, huur, onderhoud & onderhoudscontracten klein technisc
materiaal : 15.670,00

Bestelbonnen nog op te maken voorafgaand aan de activiteiten.

Besluit
Artikel 1
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De gemeenteraad gaat akkoord met de aanpassing van Artikel 4 van het huishoudelijk reglement van
Speelplein Joepie zoals hieronder omschreven:
Artikel 4: Groepsindeling:
- Speelplein Joepie wordt ingericht voor kinderen tussen 3 en 13 jaar.
- De kinderen worden als volgt verdeeld in vijf leeftijdsgroepen:






De
De
De
De
De

Bubbels: kinderen die 3 jaar zijn of 4 jaar worden of geworden zijn dat kalenderjaar
Bengels: kinderen die dat kalenderjaar 5 of 6 jaar worden of geworden zijn.
Kinders: kinderen die dat kalenderjaar 7 of 8 jaar worden of geworden zijn.
Kastaars: kinderen die dat kalenderjaar 9 of 10 jaar worden of geworden zijn.
Titwas: kinderen die dat kalenderjaar 11, 12 of 13 jaar worden of geworden zijn.

- Kinderen moeten drie jaar zijn op de dag van de inschrijving. Kinderen moeten zindelijk zijn. Indien
wij merken dat een kind meermaals ongelukjes heeft, wordt dit besproken met de ouders om zo een
gepaste oplossing te zoeken.
- Kinderen ouder dan 13 jaar worden niet toegelaten. Indien zij bij inschrijving 13 jaar zijn maar
gedurende de speelpleinperiode 14 jaar worden, mogen zij de begonnen vakantieweek afmaken.
- Voor kinderen met een beperking die inschrijven in het kader van de inclusieve speelpleinwerking
wordt gekeken naar de mentale leeftijd en wordt er rekening gehouden met verschillende factoren
(zindelijkheid, hygiëne, medische verzorging, toegankelijkheid, …). Op basis hiervan wordt samen met
de ouders bekeken of het kind kan ingeschreven worden.

Bijlagen
1. 20191129_huishoudelijkreglement_voorstelaanpassing2019_ab.pdf
2. HuishoudelijkreglementSpeelpleinJoepie2017.pdf

Gekoppelde besluiten
 2017_GR_00062 - Speelplein Joepie - Huishoudelijk reglement - Aanpassing - Goedkeuring
 2019_CBS_00750 - Tienerproject - ondersteuningstraject met Speelplein Joepie en SWAP werking
- Goedkeuring
 2020_CBS_00169 - Speelplein Joepie - huishoudelijk reglement - aanpassing - Goedkeuring
Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
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Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens De Gemeenteraad

Algemeen Directeur
Jan De Winne

Voorzitter van de
Gemeenteraad
Bertrand Demiddeleer
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