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Uittreksel uit de notulen van de Gemeenteraad

Zitting van: 26 juni 2014

Aanwezig: Aanwezig de dames en heren:
Voorzitter : Stephan Titeca
Burgemeester:                  Claude Van Marcke
Schepenen: Rik Colman, Gino Devogelaere, Noel Veys, Jeremie Vaneeckhout, Johan

Delrue, Mia Tack-Defoirdt
Gemeenteraadsleden: Victor Gerniers, Maurice Vanmarcke, Prudent Lanneau,   Greet Coucke, Dirk

Tack, Anne Marie  Heytens-Ampe, Pascal Desmet, Eddy Recour, Willy
Demeulemeester, Davy Demets, Yannick Ducatteeuw, Nicolas Duquesnoy,
Jolanta Steverlynck-Kokoszko, Youri Devlaminck, Twighi Detavernier

Waarnemend Gemeentesecretaris: Sonja Nuyttens

Verontschuldigd: Gemeentesecretaris Patrick Vandeputte
Schepenen:
Gemeenteraadsleden:

Punt 6. Jeugd.
6.2. Aanpassen gemeenteraadsbesluit van 18 maart 2014 houdende vaststelling
monitorenvergoeding speelpleinwerking en grabbelpas.

De gemeenteraad,

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 18 maart 2014 waarin de monitorenvergoedingen  werden

vastgelegd zowel voor begeleiders speelpleinwerking als voor begeleiders grabbelpasactiviteiten;

Overwegende dat de vergoedingen thans heel wat aantrekkelijker zijn voor het vinden van kandidaat-

moni’s;

Overwegende dat er echter vanuit de Jeugddienst een gegronde opmerking geformuleerd werd in die

zin dat de kandidaat-moni’s ongetwijfeld liever een grabbelpasactiviteit zullen begeleiden, eerder dan

zich in te zetten op het speelplein; dat speelpleinbegeleiding immers een meer intensieve aanpak

impliceert zowel naar inzet als naar duurtijd per dag toe;

Overwegende dat een differentiatie naar vergoeding toe billijk is;

Gelet op het advies van de jeugdraad d.d. 4 mei 2014 die deze differentiatie gunstig beoordeelt;

Gelet op de opmerking geformuleerd in de gemeenteraad van 15 mei 2014;

Gelet op de bespreking in de stuurgroep vrijwilligerswerking van 22 mei 2014;

Gelet op het meerjarenplan 2014-2019 meer bepaald actie 1.3.1. – betrokkenheid van de burger

realiseren via vrijwilligerswerk;

Na bespreking
BESLUIT:   met 22 ja-stemmen en één neen-stem
Art.1 : Het gemeenteraadsbesluit van 18 maart 2014 houdende vaststelling monitorenvergoedingen

wordt aangepast als volgt:

a) De monitorenvergoedingen voor de speelpleinbegeleiding worden, met onmiddellijke ingang, als

volgt vastgesteld :
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ZONDER vormingsattest MET vormingsattest

HALVE DAG 19€ 20€

VOLLEDIGE DAG 29€ 30€

b) De monitorenvergoedingen voor de begeleiding van grabbelpasactiviteiten worden, met

onmiddellijke ingang, als volgt vastgesteld:

ZONDER vormingsattest MET vormingsattest

HALVE DAG 15€ 16€

VOLLEDIGE DAG 24€ 25€

c) gemeenschappelijke bepalingen:

 Voor wie een ganse werkweek vrijwilligersprestaties verricht,  is er een extra Anzegembon t.w.v.

5€ voorzien. Deze is voorbehouden voor de moni’s die een volledige werkweek komen (dus

van maandag tot vrijdag) en enkel volledige dagen.

 Ingeval van ziekte- of omstandigheidsverlof (bijv. overlijden in de familie)  en mits het indienen

van een medisch attest of  ander  attest (bijv. overlijdensattest), telt deze dag mee op

voorwaarde dat de  moni op deze dag ingepland was in de werking. Ook een feestdag (bijv.

middenin de werkweek) wordt in aanmerking genomen voor het bekomen van de

Anzegembon.

 Vormingsattest: attest behaald na het volgen van een vorming tot animator of diploma

behaald van jeugd- en gehandicaptenzorg of kinderzorg (A2) of eerste jaar volledig geslaagd

in de richting kleuteronderwijs, lager onderijs, pedagogie, orthopedagogie, sociaal werk,

(kinder)psychologie (Bachelor- of Masteropleiding)

Art.2: Dit besluit  gaan onmiddellijk in en wordt bekendgemaakt door publicatie op de website.

Art.3: Kennis te geven van dit besluit aan de toezichthoudende overheid volgens de regels vervat in

het gemeentedecreet van 15 juli 2005 houdende regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het

algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten.

Gedaan in zitting als ten hoofde

Sonja Nuyttens Stephan Titeca
Wn. Gemeentesecretaris Voorzitter

Voor eensluidend afschrift
Anzegem, 1 juli 2014

Sonja Nuyttens Claude Van Marcke
Wn. Gemeentesecretaris Burgemeester


