UITTREKSEL NOTULEN GEMEENTERAAD
Provincie Vlaams-Brabant

Stad Scherpenheuvel-Zichem

Zitting van 05 december 2013
Goedkeuring van het subsidiereglement korte opvang.

Aanwezig:

Geert Janssens: Voorzitter van de gemeenteraad;
Manu Claes: Burgemeester;
Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels, Kris Peetermans,
Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh, Marie Jeanne Hendrickx:
Schepenen;
Rob Jacquemyn, Marc Decat, Willy Cortens, Arlette Sannen, Sofie Coomans,
Joris De Vriendt, Sara De Kock, Allessia Claes, Ronald Schuyten,
Hans Verboven, Koen Vranken, Jan Boeckx, Paul Boschmans,
Martine Vancauwenbergh, Marc Van Torre, René Jacobs, Ben Mattheus,
Kenny Peeters: Raadsleden;
Liesbeth Verdeyen: Gemeentesecretaris

Afwezig:
Verontschuldigd:

DE GEMEENTERAAD,
Gelet op artikel 42 van het Gemeentedecreet van 15.07.13;
Gelet op de wet van 14.11.1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van
sommige toelagen;
Gelet op het huidig reglement betreffende de toekenning van een subsidie voor korte opvang in
Scherpenheuvel-Zichem;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Geert Janssens, Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels,
Kris Peetermans, Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh,
Marie Jeanne Hendrickx, Rob Jacquemyn, Marc Decat, Willy Cortens,
Arlette Sannen, Joris De Vriendt, Allessia Claes, Ronald Schuyten,
Hans Verboven, Koen Vranken, Jan Boeckx, Martine Vancauwenbergh,
Marc Van Torre, René Jacobs, Ben Mattheus
Neen:
Sofie Coomans, Sara De Kock, Paul Boschmans, Kenny Peeters
Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
Het reglement betreffende de toekenning van een subsidie voor korte opvang in
Scherpenheuvel-Zichem wordt goedgekeurd als volgt.
SUBSIDIEREGLEMENT - TOEKENNING VAN EEN SUBSIDIE VOOR KORTE OPVANG
IN SCHERPENHEUVEL-ZICHEM
(REF. ES/BKO/GR 19/12/2013/vereenvoudiging subsidiereglement)
Art.1 Subsidie
Voor de uitbetaling van de subsidie voorziet de gemeente jaarlijks een bedrag van € 2.142
per schooljaar per oudercomité.
De subsidies voor het organiseren van korte opvang worden verleend aan een oudercomité
dat verbonden is aan een school gevestigd op het grondgebied van ScherpenheuvelZichem.
Art. 2 Voorwaarden

Een oudercomité komt enkel in aanmerking voor deze subsidie indien zij aan volgende
cumulatieve voorwaarden voldoet:
•
Het organiserende oudercomité moet een bewijs van de geleverde diensten indienen
onder de vorm van aanwezigheidslijsten van de kinderen, alsook van het aantal
opvangmomenten (uren) dat personeel werd ingeschakeld. De dienst BKO zal hiervoor in de
maand juni van het desbetreffende schooljaar een steekproef van een bepaalde periode
opvragen. Een ambtenaar van de dienst BKO gaat de juistheid van de steekproef na en kan
controle uitoefenen bij het organiserende oudercomité over de verstrekte gegevens.
•
Het organiserende oudercomité levert een overzicht van het aantal opvangdagen per
maand.
•
Het organiserende oudercomité levert een bewijs van verzekering burgerlijke
aansprakelijkheid.
•
Het organiserend oudercomité levert een bewijs van de personeels-, vrijwilligers- of
PWA-overeenkomst en een bewijs van goed gedrag en zeden, model 2 van het personeel
dat de korte opvang begeleidt.
•
Het organiserend oudercomité levert een kort financieel verslag dat vorige
voorwaarden omvat.
•
Het organiserende oudercomité vraagt een opvangtarief voor de korte opvang dat
minstens even hoog is dan de tarieven van de buitenschoolse kinderopvang, georganiseerd
door het stadbestuur van Scherpenheuvel-Zichem en levert daarvan een bewijs.
•
Er wordt max. 1 uur voorschools en 1 uur naschools gesubsidieerd. Wanneer het
oudercomité langer in opvang voorziet worden deze extra opvangmomenten niet
gesubsidieerd.
Art. 3 Bedrag van de subsidie
3.1 Maximumbedrag
Het bedrag van de subsidies voor oudercomités is het beschikbare krediet, zoals voorzien in
artikel 1, en wordt als volgt verdeeld:
•
Elk oudercomité krijgt, nadat het subsidiedossier correct werd ingediend, een subsidie
uitgekeerd a rato de geleverde dienstverlening en dit met een maximum van € 2.142 per
schooljaar.
De totale tussenkomst geldt voor maximum 1uur ’s ochtends en 1 uur ’s avonds per dag,
deze uren zijn niet overdraagbaar naar andere opvangmomenten- en/of dagen.
3.2 Berekening
Het bedrag van subsidiëring zal als volgt worden berekend:
Aantal opvangmomenten (met max. van 1 uur voor en 1 uur na school) x € 5,95.
Wanneer dit bedrag hoger is dan het maximumbedrag dan zal slechts het maximum van in
totaal € 2.142, worden uitgekeerd.
Wanneer deze uitkomst lager ligt dan het maximumbedrag dan wordt het berekende bedrag
uitgekeerd.
3.3 Tijdstip van betaling
Voor de uitbetaling van het subsidiebedrag wordt ernaar gestreefd dit uit te betalen vóór 1
september volgend op de indiening van het dossier (1 juli).
Art. 4 Aanvraag

Alle aanvragen moeten aangetekend of per afgifte tegen ontvangstbewijs worden gericht
aan het college van burgemeester en schepenen, p.a. August Nihoulstraat 13-15, 3270
Scherpenheuvel.
Voor de aanvraag dient men gebruik te maken van het daartoe bestemde aanvraagformulier.
Vóór 1 juli van het desbetreffende schooljaar dient aan de voorwaarden, zoals in artikel 2
vermeld, voldaan te zijn. De nodige documenten moeten ingeleverd worden bij het
gemeentebestuur, samen met een officieel aanvraagformulier.
Een ambtenaar van de dienst BKO gaat de juistheid van de gegevens na en kan controle
uitoefenen bij het organiserende oudercomité over de verstrekte gegevens.
Art. 5 Beslissing
Het college van burgemeester en schepenen onderzoekt of iedere aanvraag voldoet aan de
voorwaarden van het reglement en kan om verduidelijking vragen alvorens over te gaan tot
beslissing en betaling.
Het college van burgemeester en schepenen beslist over de toekenning van de subsidie.
Alle betwistingen betreffende toepassing van dit reglement worden beslecht door het college
van burgemeester en schepenen.

Art. 6 Sancties
Het stadsbestuur kan één of meerdere van volgende sancties opleggen wanneer bepalingen
van dit reglement niet worden nageleefd:
•
De subsidie wordt geheel of gedeeltelijk teruggevorderd of gedeeltelijk of niet
uitbetaald
•
De subsidieaanvrager wordt uitgesloten van subsidiëring gedurende een bepaalde
periode
Art. 2.
Art. 3.

Dit reglement treed in werking op 01.09.2014.
De beslissing van de gemeenteraad van 26.05.11 betreffende de goedkeuring van het
subsidiereglement voor korte opvang wordt opgeheven met ingang van 01.09.14.

Namens de gemeenteraad,
in opdracht:
de Gemeentesecretaris,
get. Liesbeth Verdeyen.

de Voorzitter van de gemeenteraad,
get. Geert Janssens.

Voor eensluidend uittreksel,
in opdracht:
de Gemeentesecretaris,

de Burgemeester,

Liesbeth Verdeyen.

Manu Claes.

