Retributiereglement van 28.11.2019 op het gebruik van de buitenschoolse kinderopvang
(gecoördineerde versie – wijziging gemeenteraad 29.10.2020).
Gelet op artikel 173 van de Grondwet;
Gelet op artikel 40, § 3 en artikel 41, 14° van het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017;
(gemeenteraad 29.10.2020) Overwegende dat de hogere en lokale overheden verschillende
maatregelen nemen om de verdere verspreiding van het coronavirus te beperken;
Overwegende dat Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts in overleg met de onderwijspartners
beslist heeft om de herfstvakantie te verlengen met twee dagen zodat alle scholen de brug maken
naar 11 november en opnieuw openen op donderdag 12 november;
Overwegende dat sommige gezinnen geen opvang hebben voor 9 en 10 november;
Gelet op de vraag van Vlaamse overheid aan de lokale besturen om een aanbod te garanderen voor
deze doelgroep door een coördinerende rol te spelen en door mee de opvang te verzekeren voor
gezinnen die dit nodig hebben;
Overwegende dat deze (nood)opvang gratis wordt aangeboden;
Overwegende dat de Vlaamse overheid hiervoor een compensatie voorziet van € 30 per kind per dag;
Overwegende dat het retributiereglement van 28.11.2019 op het gebruik van de buitenschoolse
kinderopvang moet aangepast worden aangezien er in het reglement geen vrijstellingen zijn voorzien;
Gelet op de bespreking;
Besluit:
Art. 1.
Omschrijving
Vanaf 01.01.2020 wordt een retributie geheven op het gebruik van de buitenschoolse
kinderopvang.
Art. 2.
Retributieplichtige
De retributie is verschuldigd door de ouder(s) op wiens naam het kind werd ingeschreven en in
wiens naam een account werd aangemaakt in het inschrijvingsprogramma.
Art. 3.
Bedragen en berekening
De retributie wordt per kind vastgesteld als volgt:
1.
voor- en naschoolse opvang:
per begonnen half uur
€ 1,20
2.
schoolvrije dagen en vakanties:
voor periode van minder dan 3 uur
€4
voor periode van 3 tot 6 uur
€6
voor periode van meer dan 6 uur
€ 10
3.
korting:
meerdere kinderen uit hetzelfde gezin,
gelijktijdig ingeschreven op dezelfde dag
25 %
4.
boetes:
bij laattijdig annuleren zonder attest, tijdens
vakanties en schoolvrije dagen:
€5
bij het afhalen van een kind na 19 uur
€ 15
bij het niet komen opdagen zonder annuleren € 10
Art. 4.
(gemeenteraad 29.10.2020) Vrijstellingen volgens beslissing van 29.10.2020
Voor (nood)opvang die wordt aangeboden bij sluitingen van scholen en opvangvoorzieningen
als gevolg van de coronamaatregelen zijn de retributies niet verschuldigd.
Art. 5.
Betaaltermijn
De retributie moet betaald worden na ontvangst van de factuur en binnen de termijn die daarop
vermeld is.
Art. 6.
Inwerkingtreding
Dit retributiereglement treedt in werking op 01.01.2020 en vervangt alle voorgaande
reglementen met betrekking tot deze retributie.

