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uittreksel uit de notulen 

gemeenteraad van 28 juni 2022 

aanwezig 

voorzitter Marcel De Vos 

burgemeester Liesbeth Verstreken 

schepenen Danny Van de Velde, Luc Kennis, Marc De Cordt, Roel Van Elsacker, Olivier Rul, Katrien Schryvers 

raadsleden Jos van Dongen, Jos Vekemans, Michaël Heyvaert, Jan De Prins, Koen Paredaens, Rita Laureyssens, Paul 

Van Wesenbeeck, Kitty Busschodts, Wouter Bollansée, Jan Van Melkebeek, Alex Verbergt, Tom Sleeuwaert, 

Karin Verbiest, Elke Sels, Emery Frijters, Lukas Kint 

algemeen directeur Kristof Janssens 

subsidie aan erkende residentiële instellingen voor de deelname van Zoerselse kinderen met een 

beperking aan hun aangepaste speelpleinwerking in Zoersel - goedkeuring 

feiten en context 

■ toelichting 

Monnikenheide-Spectrum organiseert sinds 2014 tijdens de schoolvakanties een aantal weken 

speelpleinwerking voor kinderen met een beperking. Daarvoor kunnen ze gebruik maken van de 

schoolinfrastructuren. 

Aan de deelnemers wordt een beperkte bijdrage gevraagd (momenteel 10 euro per dag).  

De eigen speelpleinwerking van gemeente & ocmw Zoersel is volledig gratis voor kinderen van Zoerselse 

gezinnen die geen beperking hebben of wiens beperking van die aard is dat ze toch kunnen meespelen met de 

andere kinderen. De uitgaven van de gemeentelijke speelpleinwerking worden volledig gedragen door de 

gemeente.  

De speelpleinwerking voor kinderen met een beperking kan door Monnikenheide niet gratis worden 

aangeboden. De bijdrage werd in het verleden door het ocmw gedragen vanuit het budget sociaal-culturele 

participatie. In 2019 ging het om een totaal van 333 euro. Deze werkwijze kreeg kritiek van de POD-MI, want dit 

budget is enkel bestemd voor mensen in armoede. Een gezin met kinderen met een beperking heeft meestal 

hogere uitgaven voor behandeling, therapie en hulpmaterialen, maar valt niet noodzakelijk binnen de groep 

mensen in armoede.  

Zoerselse kinderen die omwille van hun beperking niet aan de gemeentelijke speelpleinwerking kunnen 

deelnemen maar wel kunnen deelnemen aan een aangepaste speelpleinwerking die door een erkende 

voorziening voor mensen met een beperking wordt georganiseerd (in dit geval Monnikenheide-Spectrum) 

moeten ook gratis kunnen deelnemen. Alle Zoerselse kinderen hebben recht op een gelijkwaardige 

behandeling vanwege het lokaal bestuur.  

■ juridisch kader 

beslissingsbevoegdheid 

• decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikels 40 en 41 

■ financieel kader 

beleidsinformatie 
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Deze beslissing heeft betrekking op het niet-prioritaire beleid.  

financiële informatie 

De uitgaven van deze beslissing worden geraamd op maximum 500 euro inclusief btw en zullen vastgelegd 

worden op raming R000141 zomer- en speelpleinwerking van gemeente Zoersel. Hiervoor is voldoende krediet 

aanwezig. 

visum 

Hiervoor is geen visum vereist. 

besluit 

artikel 1 

Gemeente Zoersel neemt de deelnemersbijdrage van de speelpleinwerking voor Zoerselse kinderen met een 

beperking, die tijdens de schoolvakanties door een erkende zorgvoorziening in Zoersel wordt georganiseerd, 

ten laste.  

namens de gemeenteraad, 

 

Kristof Janssens 

algemeen directeur 

 

 

Marcel De Vos 

voorzitter 

 


