UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE BERAADSLAGINGEN
VAN DE GEMEENTERAAD.
Vergadering van 29 september 2014.
Aanwezig: L. Jacobs, burgemeester-voorzitter ; M. De Bock, J. Van den Bergh,
S. Hoppenbrouwers, R. Francken, S. Lathouwers, schepenen ; D. Van Peel, voorzitter RMW;
H. De Schepper, C. De Rydt, J. Oerlemans, L. Peeters, J. Breugelmans, S. Van Heybeeck,
A. Dierckx, D. Van Aert, M. Beyers, J. Van Esbroeck, S. Van Looveren, J. Duerloo,
L. Willemsen, D. Cleiren, S. de Koning, V. De Block, B. Veraart, S. Bosmans, raadsleden;
V. Gabriels, secretaris.
Verontschuldigd: /
Onderwerp: Punt 15: Goedkeuring van het reglement betreffende de toelage voor
buitenschoolse kinderopvang voor de basisscholen in Kalmthout.
De gemeenteraad, vergaderd in openbare zitting,
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;
Gelet op het feit dat een aantal Kalmthoutse scholen ondersteuning krijgen van Landelijke
Kinderopvang vzw, Stekelbees, voor de werking en organisatie van de voor- en naschoolse
kinderopvang van kleuters en lagere schoolkinderen; dat een aantal andere Kalmthoutse
scholen zelf instaan voor de organisatie van deze voor- en naschoolse opvang van hun
leerlingen;
Gelet op de nota opgemaakt door mevrouw Lieve Verheyden als voorzitter van het Lokaal
Overleg Kinderopvang (afgekort LOK), waarin naar aanleiding van de enquête die in 2011
georganiseerd werd door het LOK in opdracht van het gemeentebestuur, enkele voorstellen
geformuleerd worden ter ondersteuning van de Kalmthoutse kinderopvangsector;
Overwegende het voorstel van het LOK om Kalmthoutse scholen die zelf voor- en naschoolse
kinderopvang organiseren en hierbij geen ondersteuning krijgen van een professionele
externe partner, een gemeentelijke financiële ondersteuning aan te bieden; dat deze subsidie
gebeurt met het oog op het ondersteunen en stimuleren van de werking van de
buitenschoolse kinderopvang voor kleuters en lagere schoolkinderen in de scholen zelf; dat
hierdoor deze opvang kwaliteitsvol georganiseerd kan worden; dat op deze manier het
gemeentebestuur tegemoetkomt aan de opvangnoden van de ouders zoals blijkt uit de
enquête die in 2011 gevoerd werd;
Gelet op de bespreking van dit onderwerp tijdens het college van burgemeester en
schepenen in zitting van 16 en 30 juni 2014;
Gelet op het voorstel van het schepencollege om voor de Kalmthoutse basisscholen die in de
eigen school voor- en naschoolse opvang organiseren en voor de organisatie en werking van
deze kinderopvang geen ondersteuning krijgen van een professionele externe partner, een
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financiële ondersteuning te voorzien; dat het college voorstelt om een jaarlijks vast bedrag
van 10.000 euro te voorzien, te verdelen onder de rechthebbende basisscholen op basis van
het aantal leerlingen op 1 februari van het desbetreffende schooljaar;
Overwegende dat voor deze toelage de nodige financiële middelen moeten voorzien worden
in het budget en het meerjarenplan van de gemeente;
Gehoord de schepen bevoegd voor kinderopvang;
Overwegende dat de gemeenteraad geen opmerkingen formuleert bij het voorstel van het
schepencollege;
BESLUIT: met 25 jastemmen van Veerle De Block, Stig Bosmans, Jan Van Esbroeck, Hans
De Schepper, Alfons Dierckx, Bianca Veraart, Stijn de Koning, Maggy Beyers, Stefanie Van
Looveren, Didier Van Aert, Jan Oerlemans, Wies Peeters, Jan Breugelmans, Silke
Lathouwers, Sandra Hoppenbrouwers, Jef Van den Bergh, Maarten De Bock, René
Francken, Dirk Van Peel, David Cleiren, Jozef Duerloo, Clarisse De Rydt, Sigrid Van
Heybeeck, Liliane Willemsen en Lukas Jacobs.
Artikel 1.De gemeenteraad keurt het reglement betreffende de toelage voor buitenschoolde
kinderopvang voor de basisscholen in Kalmthout goed. Het reglement gaat hierbij integraal
als bijlage en treedt in werking op 1 oktober 2014.
Art. 2.Een kopie van deze beslissing wordt bezorgd aan de welzijnscoördinator van de gemeente
en aan het Lokaal Overleg Kinderopvang.

“Reglement Toelage buitenschoolse kinderopvang voor basisscholen in
Kalmthout
1. Algemene bepalingen
Artikel 1:
Binnen de voorziene kredieten in het budget en het meerjarenplan van de gemeente
Kalmthout kan een toelage worden toegekend aan de Kalmthoutse basisscholen (kleuteren/of lagere scholen).
Artikel 2:
Onder toelage wordt verstaan de jaarlijkse geldelijke tegemoetkoming door het
gemeentebestuur aan de betrokken basisschool die genoodzaakt is om zelf buitenschoolse
kinderopvang aan te bieden.
Artikel 3:
Onder buitenschoolse kinderopvang wordt verstaan het ochtend- en avondtoezicht buiten de
normale aanwezigheid van de leerlingen op school, geldig tot 15 minuten voor het belsignaal
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van de lessen ’s morgens en vanaf 15 minuten na het belsignaal op het einde van de laatste
les.

2. Voorwaarden
Artikel 4:
Het toekennen van een toelage gebeurt met het oog op het ondersteunen en stimuleren van
de werking van de buitenschoolse kinderopvang om deze zo kwaliteitsvol mogelijk te
organiseren.
Artikel 5:
Het toe te kennen bedrag bedraagt jaarlijks 10 000 euro.
Artikel 6:
De toelage wordt verdeeld onder de scholen en dit op basis van het aantal ingeschreven
kinderen op 1 februari van het betreffende schooljaar.
Artikel 7:
Het toegekende bedrag kan enkel worden aangewend voor de organisatie van de
kinderopvang. Dit bedrag kan echter niet worden aangewend voor de personeelskosten
verbonden aan de buitenschoolse opvang.
Artikel 8:
Om voor een toelage in aanmerking te komen moet de basisschool een aanvraagformulier en
werkingsverslag bij het gemeentebestuur indienen, ten laatste op 30 juni van het betreffende
schooljaar.
Artikel 9:
De aanvraag tot het bekomen van een toelage dient ondertekend te zijn door de directie van
de basisschool.
Artikel 10:
Basisscholen die reeds op een andere manier een officiële betoelaging of een
ondersteunende werking genieten voor het organiseren van de buitenschoolse kinderopvang,
komen niet in aanmerking voor een gemeentelijke toelage.
Artikel 11:
Basisscholen die in aanmerking komen voor deze toelage kunnen onderling samenwerken.
Er moet een effectieve bezetting gerealiseerd worden.
Artikel 12:
Het gemeentebestuur kan ten allen tijde bijkomende informatie opvragen.
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Artikel 13:
Basisscholen die voor een tussenkomst in de personeelskosten beroep willen doen op een
tegemoetkoming, kunnen dit via het reglement op de sociale voordelen zoals goedgekeurd op
29 september 2014 door de gemeenteraad.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL:

Bij bevel:
De gemeentesecretaris

De voorzitter
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