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TITEL
Agendapunt : Retributiereglement op niet-gesubsidieerde kinderopvang:
2015-2019
Motivering
Voorgeschiedenis
Op 18 juni 2013 werden de statuten van het AGB Hemiksem
goedgekeurd door de gemeenteraad
Op 26 november 2015 werd het retributiereglement op nietgesubsidieerde kinderopvang goedgekeurd door de RvB van het AGB
Hemiksem
Feiten en context
BKO ’t Merelhofke hanteert een boetesysteem dat opgenomen dient te
worden in het retributiereglement.
Juridische grond
Nieuwe gemeentewet
Gemeentedecreet 15 juli 2005

Artikel 263
Artikel 225-244 & 248-261

Advies
Er is geen advies vereist.
Argumentatie
BKO ’t Merelhofke hanteert een boetesysteem dat opgenomen dient te
worden in het retributiereglement.
Financiële gevolgen
Geschatte opbrengst op jaarbasis, exclusief 21% btw 1/3/1/4
62.000 euro
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Artikel 1
De Raad van Bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf Hemiksem beslist:
Het reglement van 26 november 2015 op te heffen en te vervangen door :
Met ingang van 1 januari 2016 en voor een periode eindigend op 31/12/2019
wordt de ouderbijdrage voor de buitenschoolse kinderopvang 't Merelhofke
als volgt vastgesteld:
Tarieven van toepassing voor de buitenschoolse kinderopvang
3 soorten tarieven (gekoppeld aan tarieven van Kind en Gezin) :
NT : het normaal tarief
RT : het reductietarief : 25 % vermindering bij gelijktijdige aanwezigheid van
kinderen uit eenzelfde gezin
ST : het sociaal tarief : 50 % vermindering (Dit tarief kan toegestaan worden
aan gezinnen die in Hemiksem wonen en die kunnen aantonen dat hun
financiële toestand hiertoe aanleiding geeft.
In principe op basis van het aanslagbiljet van het voorlaatste jaar; enkel bij
drastische wijziging in de inkomenssituatie zal de berekening gebeuren op
basis van de loonfiches van de laatste zes maanden. Voor toepassing van dit
tarief zal er telkens overleg gepleegd worden met het OCMW. Het nettoinkomen is het maximum van het leefloon, kinderbijslag niet meegerekend.
- Op schooldagen (voor- en naschoolse opvang)
NT : 0,74 euro incl. 21% btw per begonnen half uur
- Op woensdagnamiddag
NT : 0,74 euro incl. 21% btw per begonnen half uur of het vakantietarief
Het voordeligste tarief wordt aangerekend.
- Op schoolvrije dagen en vakantiedagen
NT: minder dan 3 uren 4,0 euro incl. 21% btw
tussen 3 en 6 uren 6,7 euro incl. 21% btw
meer dan 6 uren 10,0 euro incl. 21% btw
Een bijkomende retributie per kind zal extra aangerekend worden:
•
bij het afhalen na sluitingstijd (na 18.30 uur): 15 euro incl. 21% btw
•
vooropvang, ingeschreven maar niet geweest:
het hele opvangmoment dient betaald, dus van 6u30 tot 8 uur
•
naopvang, ingeschreven maar niet geweest:
het hele opvangmoment dient betaald, dus van 15u30 tot 18u30
•
naopvang op woensdagnamiddag, ingeschreven maar niet geweest:
het hele opvangmoment dient betaald, dus van 12u05 tot 18u30
•
naopvang en vooropvang, wel geweest maar niet ingeschreven:
15 euro incl. 21% btw + de tijd dat het kind in de opvang geweest is
•
vakanties en schoolvrije dagen:
ingeschreven maar niet geweest = 10 euro incl. 21% btw

wel geweest maar niet ingeschreven = 15 euro incl. 21% btw + de tijd dat het
kind in de opvang geweest is.
Om de administratieve verwerking betaalbaar te houden, zal elke factuur
minimaal 5 euro incl. 21% btw bedragen.
De retributie moet betaald worden na het opsturen van de factuur en ten
laatste vóór de daarin vermelde vervaldatum.
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