CENTRUMSTAD

uittreksel uit het register
van de gemeenteraadszittingen

Gemeenteraad
23 april 2018

Welzijn
aanwezig

- BKO - retributiereglement Buitenschoolse Opvang Eeklo - wijziging.
Odette VAN HAMME, voozitter
Koen LOETE - burgemeesteï,

Freddy DEPUYDT, Christophe DE WAELE, Dirk VAN DE VELDE, Ann VAN DEN DRIESSCHE, Rita DE
CONINCK, Bob D'HAESELEER, schepenen;
Danny SMESSAERT, schepenivoozitter OCMW zonder stemrecht;
Janvier BUYSSE, Marc WINDEY, tue-llANÐEVEtÐE, Lutgarde DE JAEGER, Caroline D'AUBIOUL, Filip
LECOMPTE, Wilfried VAN KERREBROECK, Michel DE SUTTER, Gertjan BLOMME, Tineke VERSTRAETE,
Rudi DESMET, Paul VERSTRAETE, Filip SMET, Rita GYSELS en Ann EGGERMONT, Hilde LAMPAERT, Peter
DE GRAEVE, Sofie VERMEULEN en Janick SMESSAERT, gemeenteraadsleden;
Meike VAN GREMBERGEN, stadssecretaris.

BEVOEGDHEID
De gemeenteraad is bevoegd op grond van artikel 42van het gemeentedecreet

JURID¡SCH KADER

De gemeenteraadsbeslissing van 18 december 2O17 betreffende de goedkeuring van

het

retributiereglement voor Buitenschoolse Opvang Eeklo.
MOTIVERING

Met komst van het nieuwe vrijetijdspakket 'Recreatex' zullen de kinderen dagelijks in-

en

uitgeschreven worden door middel van het scannen van een barcode. leder kind ontvangt hiervoor
persoonlijk een badge met daarop een streepjescode. Deze code maakt het eenvoudig om kinderen
die in de opvang aankomen te registreren, wanneer zij de opvang verlaten scannen de ouders hun
kind(eren) opnieuw uit.
Het aanschaffen van deze badges kost het stadsbestuur geld. Het voorstel van de kinderopvang
bestaat erin de eerste badge gratis aan de ouders over te maken. Bijverlies kan een nieuwe badge
worden aangeschaft mits betaling van deze badge. Rekening houdende met de kostprijs van één
badge en de administratieve verwerking ervan willen we hiervoor een kost aanrekenen van 3 euro
per badge.
Het is aangewezen het reglement aan te passen in functie van registratiebadges.

ADVIES
Het advies van het lokaal overleg kinderopvang van 26l1ol2o17en het advies van de ouderraad
kinderopvan g v an 251 1 0 1201 7 .
FINANCI LE VERANTWOORDING

\
BESLISSING
Artikel

1

Het retributiereglement buitenschoolse opvang Eeklo, als bijlage aan deze

gevoegd, wordt goedgekeurd.

Artikel2

Stad Eeklo energiek, eigenzinnig, echt.

beslissing

Dit besluit zal worden bekendgemaakt overeenkomstig de artikelen 186 en 187 van het
gemeentedecreet en treedt in werking vanaf de vijfde dag na bekendmaking ervan.

STEMMING
25 ja-stemmen, 1 onthouding

Namens de gemeenteraad,
Odette Van Hamme
voorzitter

Meike Van Grembergen
stadssecretaris
Voor eensluidend u ittreksel
voor de burgemeester,

:

(art. 126 nieuwe gemeentewet)

Stad Eeklo energiek, eigenzinnig, echt.

w

1

Retributiereole ment kinderopvanq

1.1

Geldeliike bepalinqen buitenschoolse kinderopvanq

1.1.1 Ouderbiidrage buitenschoolse kinderopvang

De ouderbijdrage wordt berekend conform de bepalingen in het Besluit van de
Vlaamse Regering voor de IBO's.
De ouderbijdrage wordt berekend op basis van de aanwezi$reidsduur van uw kind in
de opvang.

Voor en naschools per begonnen half uur

1.03 euro

Op schoolvrije dagen en vakanties

-

voor een opvang van minder dan 3 uren

4.LL euro

voor een opvang tussen 3 en 6 uren

6.16 euro

voor een opvang van 6 of meer uren

Ll-.30 euro

Laattijdig ophalen

13.35 euro*

Annulatiekost halve dag (vakanties)

6.L6 euro*

Annulatiekost volle dag (vakanties)

L1.30 euro*

Boterham vanuit de opvang

2.05 euro*

Vrijetijdskaart
3.00 euro*
* bedrag is niet fiscaal aftrekbaar. Op deze bedragen wordt geen sociaal tarief
noch gezinskorting toegekend.
1.1.2 Aanoassinq van de ouderbiidraqen

De overheid heeft minimum- en maximumbedragen vastgelegd waarbinnen een IBO
haar tarieven kan bepalen. Vanuit de overheid worden dezebedragen jaarlijks
verhoogd met de procentuele stijging van de index van de consumptiepnjzen. Als de
gecumuleerde stijging in een verhoging van minstens 0,12 euro op het minimale
basisbedrag voor een ganse dag resulteert, worden de minimum- en
maximumbedragen aangepast.
1.1.3 Ouderbiidraqe voor meerdere kinderen in de opvanq, sociaal tarief

Als meerdere kinderen uit hetzelftle gezin op eenzelftle dag opgevangen worden,
wordt er 25 Yo korting verleend. Deze vermindering is cumuleerbaar met het sociaal
tarief.
Voor gezinnen die het financieel moeilijk hebben, kan een sociaal tarief (S}o/o)aangerekend worden. U kan bij de coördinator vertrouwelijk informeren naar
deze mogelijkheden. Zo komen mensen in schuldbemiddeling, met OMNIO statuut,
een Uitpas met kansentarief, onder begeleiding van OCMW eq WIGW's, in
aanmerking voor sociaal tarief.

$tad Eeklo energiek, eigenzinnig, echt.

)

1.1.4 Facturatie

U heeft de mogelijkheid te betalen met overschrijving of domiciliëring.
Factuurvoorwaarden:
- Al onze facturenzijn contant betaalbaar, dit is binnen een termijn van 30
dagen. De uiterste betaaldatum staat op de factuur vermeld.

-

-

-

-

Indien de factuur niet (volledig) betaald is binnen een termijn van 30
dagen na de factuurdatum wordt het saldo verhoogd met de wettelijke
interest. De interest loopt vanaf de dag van de aanmaning tot aan de
betaling overeenkomstþ artikel 1153 B.W-.
De kosten
van de aanmaning vallen ten laste van de debiteur.
Ook alle andere inningkosten, van welke aard ook, vallen ten laste van
de debiteur.Dezekosten worden door de plaatselijke bevoegde
gerechtsdeurw aarder in rekening gebracht overeenkomstig het
wettelijke tarief. Daarbij komt dat uw kind geweigerd wordt in de
opvang.

BU ontstentenis van betaling binnen een termijn van 30 dagen na de
aanmaning van hoofdsom, interesten en/of kosten, zal overeenkomstig
artikel 94 van het gemeentedecreet een dwangbevel worden
uitgevaardigd.
In het dwangbevel zullen zowel de verschuldigde hooftlsom, de
interesten als de kosten voor de aanmaning, de andere inningkosten als
de kosten voor het dwangbevel worden opgenomen overeenkomstig het
wetteiijk tarief.

1.1.5 Fiscaal attest

BKO verbindt zich ertoe u jaarlijks tijdig een correct ingevuld fiscaal attest te
bezorgen op basis van de gegevens waarover wij beschikken.

1.2
1

Geldeliike bepalinsen Schatieseiland

.2.1 Ouderbijdraoe Schatjeseiland

De ouderbijdrage wordt vastgelegd door de gemeenteraad Stad Eeklo.
De ouderbijdrage wordt berekend op basis van de aanwezigþeidsduur van u\ry kind in
de opvang.

Opvangkost per begonnen uur

0.5 euro

Gebruik pamper vanuit de opvang 0.5 euro
Boterham vanuit de opvang

2 euro

Stuk fruit vanuit de opvang

L euro

1.2.2

Facturatie

Het verschuldigde bedrag wordt onmiddellijk bij afhaling vereffend. U ontvangt
altijd een betalingsbewijs van de aanwezige begeleiding.

Stad Eeklo energ¡ek, eigenzinnig,

eÇht.

In uitzonderlijke situaties wordt een facturatie aan andere organisaties toegestaan en
enkel na goedkeuring van de betrokken organisatie (bv OCMW,
schuldbemiddelaar). Hierbij gelden de factuurvoorwaarden zoals vermeld in het
retributiereglement van buitenschoolse kinderopvang.

1.2.3

Fiscaal attest

Schatjeseiland verbindt zich ertoe u jaarlijks tijdig een correct ingevuld fiscaal
attest te bezorgen op basis van de gegevens waarover wij beschikken.

Stad Eeklo energ¡ek, eigenzinnig, echt

