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Voorgeschiedenis
•

•

•

18 november 2019: principiële goedkeuring van het college van burgemeester en
schepenen voor het voorstel aangepast Huishoudelijk Reglement voor de
gemeentelijke vakantiewerking. Formulering adviesvraag aan jeugdraad en
stuurgroep speelpleinen.
22 november 2019: bijeenkomst van de stuurgroep speelpleinen waarop suggesties
en aanpassingen werden gedaan voor het voorstel aangepast Huishoudelijk
Reglement en positief advies werd afgeleverd.
4 december 2019: jeugdraadzitting waarop positief advies werd afgeleverd voor het
voorstel aangepast Huishoudelijk Reglement.

Feiten en context
Het huishoudelijk reglement van de vakantiewerking omvat heel wat belangrijke informatie
en bepaalt de krijtlijnen voor de organisatie van de vakantiewerking. Gezien de werking
inhoudelijk zal aangepakt worden in het nieuwe meerjarenplan dient hiervoor een
vernieuwd huishoudelijk reglement aangemaakt te worden.
Ook de tarieven worden bepaald in het reglement, de wijziging is hier dan ook in
opgenomen.
Tenslotte werden gaten in het huidige reglement aangepakt.
Juridische gronden
•
•

Gemeenteraadsbeslissing van 23 september 2013: goedkeuring van het
huishoudelijk reglement vakantiewerkingen en jeugdatelier.
Gemeenteraadsbeslissing van 21 december 2016: aanpassing tarieven
vakantiewerking.
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Advies
De jeugdraad en stuurgroep speelpleinen verlenen beide een positief advies voor de
aanpassing van het huishoudelijk reglement. Het advies van de jeugdraad en verslag van
de stuurgroep zijn terug te vinden in bijlage.
De financiële dienst werd betrokken bij de opmaak van het reglement.
Argumentatie
Naast het oplossen van enkele gaten in het huidige reglement zijn er nog enkele
argumenten om het huishoudelijke reglement en de daarbij horende tarieven aan te
passen.
In bijlage vindt u naast het reglement in zijn finale vorm ook een overzichtsdocument dat
aantoont welke wijzigingen er gebeurd zijn ten opzichte van het huidige reglement.
Enkele nieuwe functies en modaliteiten, zoals het gebruik van de wachtlijst, werden
toegevoegd aan het reglement.
De betrachting is om voor de Druivenstreek te gaan naar uniformiteit in de
vakantiewerkingen. Dat houdt in dat zowel animatoren als kinderen en ouders kiezen
voor een vakantiewerking op basis van hun persoonlijke voorkeur en niet op basis van de
kostprijs of het loon. De huidige tarieven in Hoeilaart liggen lager dan die in de
buurgemeenten. Door de tarieven te verhogen bekomen we deze uniformiteit.
Heden gebeurt het nog te vaak dat mensen zich inschrijven voor een hele resem dagen,
maar de dag zelf niet komen opdagen. Het verhogen van de tarieven kan hier ook als
maatregel gelden om dit gedrag en verloren opvangplaatsen in de toekomst tegen te
gaan.
De sociale korting, tot op heden bekend als de 50% korting, blijft behouden en wordt
verder gepromoot. De korting volgt de prijsverhoging niet en zal gelijk blijven aan de
prijs die ouders nu reeds betalen. De barema's worden jaarlijks wel geïndexeerd.
We zetten in op een inhoudelijk kwalitatief en sterk programma, dat wordt vormgegeven
door de animatoren en stuurgroep, in tegenstelling tot het aantrekken van externe
organisaties.
Financieel advies
Financiële gevolgen (toename inkomsten) voorzien in meerjarenplan 2020-2025.
BESLUIT:
16 stemmen voor: Tim Vandenput, Eva De Bleeker, Joris Pijpen,
Marc Vanderlinden, Pieter Muyldermans, Annelies Vanderlinden, Sylvie Gahy,
Roby Guns, Luc Meganck, Joy Sergeys, Julie Delwick, Caroline Lagrange,
Véronique Desmet, Timothy Rowies, Kenny Verbeeck en Steven Coppens
4 onthoudingen: Patrick Demaerschalk, Alain Borreman, Julie Bollue en Jo
Portois
Artikel 1
Het huishoudelijk reglement van de Gemeentelijke Vakantiewerking en het Jeugdatelier,
zoals gevoegd in bijlage, worden goedgekeurd.
Artikel 2
Het reglement, zoals goedgekeurd op 21 december 2016, wordt opgeheven.
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Artikel 3
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de dienst Vrije Tijd, de financiële
dienst, de communicatiedienst, de stuurgroep Speelpleinen en de voorzitter van de
jeugdraad.
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