UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD
Zitting van 25 juni 2013
Aanwezig:

Moyaerts Charly - burgemeester - voorzitter
Lismont Patrick, Wicheler Jan, Princen Annick, Medart Gilbert, Abrahams
Gui - schepenen
Smeers - Vanmeer Krista, Aerts Jos, Scheepers Ingrid, Schiepers Kristof,
Thierie Rita, Houbey Gert, Maleux Anne, Moyaers Geert, Bronckart
Manu, Pollenus Cedric, Vanmolle Pascal, Soers Godelieve, Boonen
Marlies - raadsleden
Houbey Marcel - secretaris

Afwezig:

008

Retributiereglement op de voor- en naschoolse kinderopvang en de opvang tijdens
vakantieperiodes.

De gemeenteraad,
Gelet op de besluiten van de gemeenteraad van 29 mei 2007 houdende vastlegging van de retributie op
de kinderopvang tijdens vakantieperiodes en dit van 23 juni 2009 houdende de bepaling van de
retributie in de voor- en naschoolse kinderopvang samengevoegd worden en vanaf 1 september 2013
opgeheven worden;
Gelet op het vereenvoudigen van de registraties en het verminderen van de aanwezigheidsblokken.
Gelet op de stijgende loonkosten voor de organisatie van de kinderopvang.
Overwegende dat de gemeente Gingelom in vergelijking met kinderopvanginitiatieven in andere
steden en gemeenten tarieven hanteert die minimum 50 percent lager liggen;
Gelet op de bepalingen van het nieuwe gemeentedecreet.
Na beraadslaging met 14 ja stemmen, 0 neen stemmen en 5 onthoudingen.
Besluit
Artikel 1: Vanaf 1 september 2013 worden de volgende tarieven toegepast op het gebruik van de door
de gemeente georganiseerde voor- en naschoolse kinderopvang :

Voorschools
Naschools
Naschools
Woensdagnamiddag
Woensdagnamiddag

Aanvang tot 8u00
Vanaf 30’ na einde les tot 17u00
Vanaf 30’ na einde les tot 18u00
Vanaf 30’ na einde les tot 15u00
Vanaf 30’ na einde les tot 18u00

€ 1,50
€ 1,50
€ 3,00
€ 3,00
€ 5,00

Voor kinderen die na het sluitingsuur van de opvangvoorziening afgehaald worden, zal telkens een
boete van 5 euro aangerekend worden. Deze boete kan voor maximum 2 kinderen per gezin per dag
aangerekend worden.
Artikel 2: Vanaf 1 september 2013 worden volgende tarieven toegepast op het gebruik van de door de
gemeente georganiseerde schoolvakantieopvang:

- 7,50 euro per dag, inclusief de op deze dag georganiseerde activiteiten (speelplein, sportkamp, …),
doch exclusief de kosten voor uitstappen waaraan deelgenomen wordt;
- 4,50 euro per dag vanaf het tweede kind in hetzelfde gezin aan dezelfde voorwaarden. Dit tarief geldt
enkel indien het kind gelijktijdig aanwezig is met het eerste kind.
Artikel 3: Voor speciale activiteiten tijdens de opvang, zoals bijvoorbeeld bezoek aan de speeltuin,
sportkicks, … kunnen extra onkosten aangerekend worden, zijnde maximaal de kostprijs. Deze prijzen
worden door het college van burgemeester en schepenen vastgesteld.
Artikel 5: Het opvangpersoneel registreert elk opvangmoment de aanwezigheden.
Artikel 6: De administratieve diensten van de gemeentescholen De Groeiboog en De Kleurenboom en
de gemeenschapsschool De Regent dienen de verschuldigde bedragen te factureren aan de ouders.
De verschuldigde bedragen dienen gestort te worden op de rekeningen die door de gemeente voor
iedere school werden geopend.

Artikel 7: Een afschrift van dit besluit wordt aan de toezichthoudende overheid en aan de financieel
beheerder overgemaakt.
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