UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE BERAADSLAGINGEN
VAN DE GEMEENTERAAD.
Vergadering van 16 december 2019.
Aanwezig: L. Jacobs, burgemeester-voorzitter; S. Lathouwers, J. Van den Bergh, J.
Oerlemans, S. Hoppenbrouwers, M. De Bock, schepenen; K. Vanhees, H. De Schepper, M.
Aerts, L. Peeters, J. Van Esbroeck, M. Beyers, C. De Rydt, D. Van Aert, I. Verhaert, J.
Duerloo, S. Van Looveren, C. De Roeve, H. Beyers, D. Beyers, G. Delcroix, L. Van den
Keybus, A. Van der Poel, I. Bosmans, raadsleden ;
V. Gabriels, algemeen directeur.
Verontschuldigd: D. Arnold, raadslid.
Onderwerp: Punt 16: Goedkeuring van het aangepaste reglement betreffende de toelage aan
Kalmthoutse kinderopvanginitiatieven voor baby’s en peuters.
De gemeenteraad, vergaderd in openbare zitting
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017;
Gelet op het decreet van 20 april 2012 betreffende de organisatie van kinderopvang van baby’s
en peuters, en latere wijzigingen;
Gelet op de het reglement betreffende de toelage aan Kalmthoutse kinderopvanginitiatieven
voor baby’s en peuters zoals goedgekeurd door de gemeenteraad in de zitting van 29
september 2014;
Gelet op het voorstel van de leden van het lokaal overleg kinderopvang (afgekort LOK) in zitting
van 12 juni 2019 over de vernieuwing van het bovenvermelde reglement wegens de evoluties
in het werkveld; dat de wijziging van het reglement voornamelijk betrekking heeft op het
voorzien van een bijkomende toelage in de vorm van een weekendpremie voor gezinsopvang
die flexibel werkt en ook een aantal weekends geopend zijn; dat daarnaast ook tekstuele
verduidelijkingen voorzien worden;
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om de voorstellen van
het LOK tot wijziging van het reglement over de toelage aan Kalmthoutse
kinderopvanginitiatieven voor baby’s en peuters te volgen;
BESLUIT: met 22 jastemmen van Clarisse De Rydt, Jan Van Esbroeck, Jef Duerloo, Anita
Van der Poel, Gilles Delcroix, Koen Vanhees, Hans De Schepper, Monique Aerts, Lies Van
den Keybus, Cindy De Roeve, Dieter Beyers, Hanne Beyers, Stefanie Van Looveren, Maggy
Beyers, Wies Peeters, Didier Van Aert, Sandra Hoppenbrouwers, Silke Lathouwers, Jef Van
den Bergh, Maarten De Bock, Jan Oerlemans en Lukas Jacobs en 2 onthoudingen van
Inneke Bosmans en Inga Verhaert.
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Artikel 1.De gemeenteraad keurt met ingang van 1 januari 2020 het aangepaste reglement over de
toelage aan Kalmthoutse kinderopvanginitiatieven voor baby’s en peuters goed.
Het reglement gaat hierbij integraal als bijlage.
Art. 2.Het gemeenteraadsbesluit van 29 september 2014 over het reglement betreffende de toelage
aan Kalmthoutse kinderopvanginitiatieven voor baby’s en peuters wordt met ingang van 1
januari 2020 ingetrokken.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL:
Bij bevel:
Algemeen directeur

Voorzitter
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Reglement ‘Gemeentelijke toelage kinderopvang voor baby’s en peuters’
Artikel 1:
Binnen de voorziene kredieten in het budget en het meerjarenplan van de gemeente Kalmthout
kan een premie worden toegekend aan de aanbieders van gezinsopvang (onthaalouders) en
kan een toelage worden toegekend aan de aanbieders van groepsopvang
(kinderdagverblijven).
Artikel 2:
Onder premie wordt verstaan de jaarlijkse geldelijke tegemoetkoming, m.n. een locatiepremie,
door het gemeentebestuur aan de betrokken aanbieders van gezinsopvang.
Artikel 3:
Onder toelage wordt verstaan de jaarlijkse geldelijke tegemoetkoming
gemeentebestuur aan de betrokken aanbieders van groepsopvang.

door

het

Artikel 4:
Onder gezinsopvang wordt verstaan de opvang van baby’s en peuters waarbij maximaal 8
kinderen gelijktijdig aanwezig zijn.
Artikel 5:
Onder groepsopvang wordt verstaan de opvang voor baby’s en peuters waarbij minimaal 9
kinderen gelijktijdig aanwezig zijn.
Artikel 6:
Het toekennen van een financiële ondersteuning gebeurt met het oog op het waarderen en
stimuleren van de opvang voor baby’s en peuters.
Artikel 7:
Om voor een financiële ondersteuning in aanmerking te komen moet aan de volgende
voorwaarden worden voldaan:
- Gewerkt hebben tijdens het voorbije kalenderjaar;
- Minimum 10 uren per dag geopend zijn:
- Minimum 4 dagen per week geopend zijn;
- Maximum 8 weken gesloten per jaar (of 40 dagen per jaar bij 5 werkdagen/week en
32 dagen bij 4 werkdagen/week), wettige afwezigheid en feestdagen en brugdagen
niet meegerekend;
- Voor de groepsopvang die tot 1 april 2014 een erkend kinderdagverblijf was, mag
de opvang niet voor 100% gesubsidieerd worden door Kind en Gezin.
De verantwoordelijkheid ligt bij de onthaalouder zelf om de eigen werking en de opname van
verlof in de gaten te houden.
Artikel 8:
De locatiepremie bedraagt 250 euro voor de kinderbegeleiders in de gezinsopvang per locatie
en per samenwerkende kinderbegeleider in de groepsopvang.
Artikel 9:
Bovenop de locatiepremie kan een bijkomende toelage in de vorm van een weekendpremie
van 150 euro per jaar worden aangevraagd door gezinsopvang die flexibel werkt. De
voorwaarden zijn:
- Werken binnen het officiële flexibele opvangsysteem;
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-

Minstens 20 weekenden per jaar geopend zijn, ongeacht of er kinderen worden
opgevangen of niet.

Artikel 10:
Het subsidiebedrag bedraagt 2 000 euro voor de aanbieders van groepsopvang (voorheen:
zelfstandige kinderdagverblijven).
Artikel 11:
Het subsidiebedrag bedraagt 500 euro voor de aanbieders van groepsopvang (voorheen:
erkende kinderdagverblijven).
Artikel 12:
Het bedrag kan naar eigen keuze worden aangewend voor de organisatie van de gezins- en
groepsopvang.
Artikel 13:
Het aanvragen van de premie of toelage is vrijblijvend.
Artikel 14:
De groepsopvang dient 12 maanden geopend te zijn alvorens in aanmerking te komen voor
een financiële tegemoetkoming.
Artikel 15:
Een kinderbegeleider of de verantwoordelijke van de groepsopvang dient een
aanvraagformulier en werkingsverslag bij het gemeentebestuur in, ten laatste op 31 januari van
het dienstjaar, volgend op het jaar waarop de subsidie van toepassing is.
Artikel 16:
Het vastgesteld bedrag geldt voor een volledig werkjaar. Indien gezins- of groepsopvang pas
na 1 januari aanvangt, dan wordt het toe te kennen bedrag pro rata berekend op basis van de
gepresteerde volledige maanden van het betreffende jaar.
Artikel 17:
De aanvraag wordt ingediend en ondertekend door de begunstigde en bevat een overzicht van
de geleverde prestaties volgens de gestelde voorwaarden.
Artikel 18:
De organisator voor gezinsopvang (voorheen: dienst onthaalouders van OCMW) bevestigt de
correctheid van de aanvraag van haar kinderbegeleiders.
Artikel 19:
Het reglement maakt geen onderscheid tussen opvanginitiatieven die met of zonder
inkomensgerelateerde bijdrage (IKG-systeem) werken.
Artikel 20:
Het reglement houdt geen rekening met het subsidiebedrag dat door Kind en Gezin wordt
toegekend. Dit geldt niet voor de groepsopvang die tot 1 april 2014 een erkend kinderdagverblijf
was.
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Artikel 21:
Aanbieders van kinderopvang die uit dienst gaan of hun opvangactiviteiten stopzetten,
kunnen op basis van het lopende werkjaar geen aanspraak meer maken op een
gemeentelijke toelage.
Artikel 22:
Alle partners werken volgens de noden mee aan de werking van het lokaal loket
kinderopvang.
Artikel 23:
Het gemeentebestuur kan ten allen tijde bijkomende informatie opvragen.

Dit reglement werd goedgekeurd door de gemeenteraad op 16 december 2019 en gaat in vanaf
1 januari 2020.
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