Provincie LIMBURG
Stad BILZEN

UITTREKSEL UIT HET REGISTER DER BERAADSLAGINGEN VAN DE
GEMEENTERAAD

Zitting van

20 december 2016

AANWEZIG:

Wouter Raskin, voorzitter,
Frieda Brepoels, burgemeester,
Guy Swennen, Bruno Steegen, Walter Bollen, Guido Cleuren, Griet Mebis, Peter Simons,
Luc Hendrix, schepenen,
Johan Sauwens, Jos Roebben, François Nelissen, Thierry de Grunne, Maike Meijers,
Veerle Schoenmaekers, Nico Bijnens, Ann Thijs, Emiel Degrève, Annick Ponthier,
Katrien Timmers, Rudi Dops, Nassèr Nijs, Veerle Schabregs, Joris Cielen, Tom Bosch,
Veronik Moesen, Stefan Jans, Guy Sillen, Willy Reynders, Peter Thijs, raadsleden,
Kristien Schoofs, secretaris.

Onderwerp:

Vaststelling van de tarieven (ouderbijdragen) voor de buitenschoolse kinderopvang
alsook voor de voor- en naschoolse opvang in de gemeentescholen te Hoelbeek,
Mopertingen en Martenslinde – opheffing van het gemeenteraadsbesluit van 17
december 2013 en vaststelling nieuwe tarieven
/

Referte:

Agendanummer: 22

De gemeenteraad,
Gelet op de financiële toestand van de stad;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 17 december 2013 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;
Gelet op 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;
Gelet op de beslissing van het schepencollege van 28 augustus 2009, waarbij met
ingang van 1 september 2009 de kinderopvang van de gemeentescholen werd
overgenomen door de stad Bilzen;
Gelet op de regelgevende rondzendbrief van 10 november 2016 van Kind & Gezin
met de vastgestelde minimum- en maximumbedragen voor de ouderbijdragen in de
buitenschoolse kinderopvang;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 16 november 1998, waarbij met
ingang van 1 januari 1999 de vzw Domino buitenschoolse kinderopvang werd
overgenomen door de stad Bilzen;
Gelet op het feit dat een initiatief voor buitenschoolse kinderopvang een financiële
bijdrage vraagt aan de ouders als vergoeding voor de opvang die gekoppeld is aan de
verblijfsduur van het kind;
Gelet op de huidige ouderbijdragen die sinds 1 januari 2014 van toepassing zijn;
Gelet op de wettelijke en decretale bepalingen ter zake;

BESLUIT:
Art. 1

Met ingang van 1 maart 2017 wordt het gemeenteraadsbesluit van
17 december 2013 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
opgeheven.

Art. 2

Met ingang van 1 maart 2017 en eindigend op 31 december 2019 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. 3

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 1/3 dag (minder dan drie uren): € 4,32.

Art. 4

Op woensdagnamiddag wordt er voor een halve dag € 6,48 gevraagd en
€ 4,32 voor 1/3 dag. Indien de ouderbijdrage, gerekend volgens het uurtarief
voordeliger is, wordt dit toegepast.

Art. 5

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. 6

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 2, 3, 4 en 5
vastgestelde bijdragen. Het stadsbestuur doet een onderzoek om na te gaan
of het sociaal tarief wordt toegestaan.

Art. 7

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

Art. 8

Dit besluit wordt voor nuttig gevolg overgemaakt aan de stadsontvanger.

Art. 9 Dit besluit wordt onderworpen aan de bepalingen betreffende het bestuurlijk
toezicht (artikel 248 tot en met artikel 264) van het gemeentedecreet van
15 juli 2005, zoals gewijzigd.
Namens de gemeenteraad,
(get.) Kristien Schoofs
gemeentesecretaris

(get.) Wouter Raskin
voorzitter
Voor eensluidend afschrift,

Kristien Schoofs
gemeentesecretaris

Wouter Raskin
voorzitter

