UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD
Vergadering gemeenteraad van 12/09/2016
Aanwezig:
Mark Vos, burgemeester
Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, Mathieu Eycken, Katja Onclin,
schepenen
Jan Peumans, Ivo Thys, Veerle Wouters, Davy Renkens, Anita Beusen, Ludwig Stevens, Peter
Neven, Jean Nicolaes, Anja Slangen, Jessica Nijs, Mieke Loyens, Joël L'Hoëst, Dirk Jacobs, Steven
Coenegrachts, Jan Noelmans, Jo Ruyters, Etienne Gielen, raadsleden
Guido Vrijens, gemeentesecretaris
Verontschuldigd:
Gerard Stratermans, raadslid
AH Welzijn & Vrije Tijd
14. SPEELPLEZIER EEN RECHT VAN ELK KIND - SPEELPLEINWERKING VOOR KINDEREN
MET EEN BEPERKING
Gelet op de uitvoering van het VN-verdrag inzake de gelijke rechten van personen met een
handicap;
Gelet op de beleidsvisie om te streven naar een inclusieve samenleving waarbij gelijkwaardigheid
en respect voor diversiteit centraal staan;
Gelet op de beleidsvisie van de gemeente Riemst om de speelkansen van alle kinderen, ook deze
met een extra zorgnood te verhogen;
Geleid op de beleidsvisie om de financiële drempel voor deelname aan een jeugdkamp of een
gespecialiseerde speelpleinwerking te verlagen;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 11 mei 2004 inzake de betoelaging van jeugdkampen voor
jongeren met bijzondere aandacht;
Gelet op de vraag van het Limburgs Steunpunt OCMW’s van 7/06/2016 om ook
speelpleinwerkingen voor kinderen met een beperking te ondersteunen;
Gelet op de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de
aanwending van de gemeentelijke toelage;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 14/07/2016;
Gelet op de voorbereidende besprekingen in de gehandicaptenadviesraad;
Gelet op de bepalingen van de gemeentedecreet;
BESLUIT: 24 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan
Bamps, Mathieu Eycken, Katja Onclin, Jan Peumans, Ivo Thys, Veerle Wouters, Davy Renkens,
Anita Beusen, Ludwig Stevens, Peter Neven, Jean Nicolaes, Anja Slangen, Jessica Nijs, Mieke
Loyens, Joël L'Hoëst, Dirk Jacobs, Steven Coenegrachts, Jan Noelmans, Jo Ruyters en Etienne
Gielen
artikel 1:
Het college beslist om voor elk kind, woonachtig in Riemst, dat deelneemt aan de gespecialiseerde
speelpleinwerkingen georganiseerd door vzw regenboOg en vzw Autisme Limburg, 5 € per halve
dag te betalen. De tussenkomst voor een volledige dag bedraagt maximum 10 €.
artikel 2 :
De toelage wordt, na elke vakantieperiode, aangevraagd door vzw RegenboOg.
De tussenkomst is gebaseerd op de deelnamelijst met de daadwerkelijk aanwezigen.

artikel 3:
Het gemeentebestuur zal een samenwerkingsovereenkomst afsluiten met de vzw RegenboOg/vzw
Autisme Limburg met betrekking tot het project "Speelplezier, een recht van iedereen"
artikel 4:
Het gemeentebestuur is akkoord met de inhoud van de samenwerkingsovereenkomst en machtigt
de burgemeester en de gemeentesecretaris om deze overeenkomst te ondertekenen.
artikel 5:
Het gemeentebestuur voorziet een soortgelijke toelage voor kinderen , uit de gemeente Riemst, die
deelnemen aan gespecialiseerde speelpleinwerkingen of speeldagen georganiseerd door andere
organisaties dan vzw RegenboOg/vzw Autisme Limburg.
Deze tussenkomst wordt voorzien in het gemeenteraadsbesluit van 12/09/2016 voor betoelaging
van jeugdkampen en speelpleinwerkingen voor jongeren met een beperking.
artikel 6:
Dit besluit treedt in werking vanaf 1 juli 2016
artikel 7:
De nodige kredieten worden jaarlijks voorzien in het budget op de registratiesleutel
1419/002/007/001/003/64902500
artikel 8:
Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de financieel beheerder en aan het Limburgs
Steunpunt OCMW's
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