GEMEENTE UKKEL
Gemeenteraad

Mondelinge vraag van de h. Desmet: Gemeentelijk speelplein.
De h. Desmet betreurt dat er geen debat is geweest over de nieuwe bepalingen van het gemeentelijk
speelplein vanaf volgende zomer. Dit jaar zal het speelplein geen kinderen opvangen tijdens de 3 laatste
weken van augustus. Vele ouders hebben weinig alternatieven en zullen private opvang moeten zoeken die
min. € 100 per kind per week zal kosten. Wat is de reden van deze weinig sociale beslissing? Hoe zullen de
gezinnen hierover verder geïnformeerd worden? Hebben de private opvangdiensten nog voldoende plaats
over en kan de gemeente desgevallend hulp bieden, zoals een financiële ondersteuning voor de gezinnen?
Hij wenst ook informatie over de kosten sinds 2006 en de globale opkomst in deze periode.
Schepen Maison antwoordt dat de werking van het speelplein sinds 2008 al erg is verbeterd. Sinds
2008 bevindt het speelplein zich in de Haute Ecole De Fré die er geen speelplein meer wenst na 15 augustus.
Bij haar aanvang als schepen van Opvoeding was er een dagtarief van € 1. Dit bleek onbeheersbaar
omdat kinderen niet elke dag werden gebracht en er ook geen gestructureerd pedagogisch project mogelijk
was. De invoering van een weektarief was noodzakelijk om de nodige structuur te waarborgen.
In het begin was het speelplein € 25 per week en 5 jaar geleden werd de prijs verhoogd tot € 40. De
bedragen zijn sindsdien niet meer veranderd. De tarieven zijn erg concurrentieel t.o.v. van de private opvang
die in de meeste gevallen min. € 120 per week bedraagt. De gemeente vraagt € 80 voor niet-Ukkelaars om
een verloop tussen gemeentes te vermijden.
Er zijn gemiddeld een honderdtal kinderen van het kleuteronderwijs en een honderdtal leerlingen
van het basisonderwijs. Een vergelijking met vroeger maken is niet mogelijk aangezien toen van dag tot dag
ingeschreven kon worden. Er zijn ook minder kinderen in juli en augustus op de speelpleinen.
De h. Desmet is niet overtuigd. Hij vindt dat er toch opvang mogelijk is na 15 augustus omdat de
voorwaarden van de Haute Ecole De Fré niet meer van kracht zijn sinds de wijziging van de inplanting.

