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Onderwerp

Vaststelling van een retributie gevestigd op de voor- en naschoolse opvang
in de gemeentelijke buitenschoolse kinderopvang Domino alsook op de
voor- en naschoolse opvang in de gemeentescholen te Hoelbeek,
Mopertingen en Martenslinde

BEVOEGDHEID EN JURIDISCH KADER BB.19.2128
Artikel 170 van de Grondwet.
Het besluit van de Vlaamse regering van 16 mei 2014 (BS 17 september 2014) houdende de
voorwaarden voor erkenning en attest van toezicht en het kwaliteitsbeleid voor buitenschoolse
gezinsopvang en groepsopvang.
De regelgevende rondzendbrief van 10 november 2016 van Kind & Gezin bepaalt de vastgestelde
minimum- en maximumbedragen voor de ouderbijdragen in de buitenschoolse kinderopvang.
Het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure
van provincie- en gemeentebelastingen.
Artikel 40 §3 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 bepaalt dat de
gemeenteraad de gemeentelijke reglementen vaststelt. Met behoud van de toepassing van de
federale wetgeving in verband met de bevoegdheid van de gemeenteraad om politieverordeningen
vast te stellen, kunnen de reglementen onder meer betrekking hebben op het gemeentelijk beleid,
de gemeentelijke belastingen en retributies, en op het inwendige bestuur van de gemeente.

FEITELIJKE CONTEXT
Het gemeenteraadsbesluit van 20 december 2016 houdende vaststelling van de tarieven
(ouderbijdragen) voor de buitenschoolse kinderopvang alsook voor de voor- en naschoolse opvang
in de gemeentescholen te Hoelbeek, Mopertingen en Martenslinde.
MOTIVERING
Een initiatief voor buitenschoolse kinderopvang vraagt een financiële bijdrage aan de ouders als
vergoeding voor de opvang die gekoppeld is aan de verblijfsduur van het kind.
Het is dan ook wenselijk om de tarieven (ouderbijdragen) voor de buitenschoolse kinderopvang
alsook voor de voor- en naschoolse opvang in de gemeentescholen te Hoelbeek, Mopertingen en
Martenslinde vast te leggen.
BESLISSING
Art. 1

Met ingang van 1 januari 2020 en eindigend op 31 december 2025 wordt, ten voordele van de
stad Bilzen, een retributie gevestigd op de voor- en naschoolse opvang in de gemeentelijke
buitenschoolse kinderopvang Domino alsook op de voor- en naschoolse opvang in de
gemeentescholen te Hoelbeek, Mopertingen en Martenslinde, welke € 1,08 bedraagt per
begonnen halfuur.

Art. 2

Op schoolvrije dagen en op vakantiedagen worden volgende bijdragen aan de ouders
gevraagd:
−
−
−

voor een volledige dag (langer dan zes uren): € 12,96;
voor een halve dag (tussen drie en zes uren): € 6,48;
voor eenderde dag (minder dan drie uren): € 4,32.

Art. 3

Op woensdagnamiddag wordt er voor een halve dag € 6,48 gevraagd en € 4,32 voor
eenderde dag. Indien de ouderbijdrage, gerekend volgens het uurtarief voordeliger is, wordt
dit toegepast.

Art. 4

Bij de opvang van meer gelijktijdig ingeschreven kinderen uit eenzelfde gezin op eenzelfde
dag, wordt 25 % korting verleend op de totale ouderbijdrage. Deze vermindering kan
gecumuleerd worden met het sociaal tarief.

Art. 5

Als het gezinsinkomen van de ouders lager ligt dan de WIGW-grens, rekening houdend met
het aantal personen ten laste, kan het sociaal tarief bekomen worden. Het sociaal tarief
bedraagt 50 % van de in artikels 1, 2, 3 en 4 vastgestelde bijdragen. Het stadsbestuur doet
een onderzoek om na te gaan of het sociaal tarief wordt toegestaan.

Art. 6

Voor het gebruik van warme maaltijden, koeken en uitstappen, aangeboden door Domino,
dient supplementair betaald te worden.

Art. 7

Dit besluit wordt voor nuttig gevolg overgemaakt aan de financieel directeur.

Art. 8

Van dit reglement wordt melding gemaakt bij de toezichthoudende overheid
overeenkomstig artikel 330 van het Decreet Lokaal Bestuur. Het reglement wordt
overeenkomstig artikels 286, 287 en 288 van het Decreet Lokaal Bestuur afgekondigd
en bekendgemaakt.
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