Financiële dienst
Ellen Moonen
A-punt

Tegenwoordig

besluit
COLLEGE

143.1 Begroting en controle op
de uitgaven

vergadering
1/03/2021
Luc Bouckaert (CD&V-groen), burgemeester
Kristien Vingerhoets (Sp.a-waazienHgeire), Koen Scholiers
(CD&V-groen), Jenne Meyvis (CD&V-groen), Jozef Van
Havere (CD&V-groen) en Annick De Wever (CD&Vgroen), schepen
Luc Schroyens, algemeen directeur

Titel
Agendapunt: Retributiereglement BKO / Vakantiekriebels : 2021- 2025
Motivering
Voorgeschiedenis
Besluit gemeenteraad dd 26/12/2019 - Retributiereglement BKO ' t Merelhofke.
Besluit gemeenteraad dd 26/12/2019 - Retributiereglement Speelkriebels.
Feiten en context
Voor de dienstverlening die wordt aangeboden, inzake buitenschoolse
kinderopvang en Vakantiekriebels dient een retributie betaald te worden. De
vrijetijdsdienst heeft de huidige manier van werken geëvalueerd en een
concreet nieuw voorstel uitgewerkt waarbij één overkoepelend
retributiereglement kan worden gebruikt.
Juridische grond
Artikel 170, §4 van de Grondwet
Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017; artikel 40, §3 en
artikel 41, tweede lid, 14°. Ook de artikelen 286 tot en met 288 en artikel 330.
Advies
Vanwege de samenwerking van BKO en Vakantiekriebels en vanwege het
nieuw huishoudelijk reglement dient ook het retributiereglement te worden
aangepast en opnieuw goedgekeurd te worden door de gemeenteraad
Argumentatie
De financiële toestand van de gemeente vereist dat er een retributie wordt
gevraagd voor deze dienstverlening.
Financiële gevolgen
Financiële gevolgen
voorzien

2025C5-1 en
2025C1-7

100.000 euro+
13.0000 euro

Besluit
Het college zal onderstaand reglement agenderen op de gemeenteraad:
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Het Retributiereglement BKO 't Merelhofke: 2020 - 2025 en het
Retributiereglement speelpleinwerking (speelkriebels): 2020 - 2025,
goedgekeurd op de gemeenteraad van 26 december 2019 worden
opgeheven op 30 juni 2021.
Met ingang van 01.07.2021 en voor een periode eindigend op 31.12.2025
wordt de retributie gevestigd op het gebruik van de buitenschoolse
kinderopvang en Vakantiekriebels als volgt:

Artikel 1 - Definitie
BKO 't Merelhofke: kinderen kunnen ingeschreven worden voor opvang in BKO
't Merelhofke tijdens schooldagen. Dit betreft de voor- en naschoolse opvang
van kinderen voor en na de schooltijd en tijdens de schoolvrije dagen
(facultatieve en pedagogische studiedagen).
Inschrijvingen in BKO 't Merelhofke zijn mogelijk voor alle kinderen van kleuteren lager onderwijs die in Hemiksem naar school gaan.
Vakantiekriebels: kinderen kunnen ingeschreven worden voor opvang tijdens
de vakantieperiodes. Dit betreft de opvang van kinderen in de reguliere
schoolvakanties.
Inschrijvingen in Vakantiekriebels zijn mogelijk voor alle kinderen van kleuter en lager onderwijs die in Hemiksem wonen en/of er naar school gaan.

Artikel 2 - Tarieven
1) Tarieven BKO 't Merelhofke :
Op schooldagen (voor- en naschoolse
opvang)
Op schoolvrije dagen: minder dan 3 uren
Op schoolvrije dagen: tussen 3 en 6 uren
Op schoolvrije dagen:meer dan 6 uren

0,80 euro per begonnen half uur
4,4 euro
7,3 euro
11 euro

Sociaal tarief : 50% korting voor houders van een geldige opstap-pas (voor
het reglement en de voorwaarden rond de Op-stap pas kan u de
gemeentelijke website raadplegen)
Een bijkomende retributie zal extra aangerekend worden:
• bij het afhalen na sluitingstijd (na 18 uur): 15 euro per gezin
• vooropvang, ingeschreven maar niet geweest: het hele opvangmoment
per kind dient betaald, dus van 7u15 tot 8u15
• na opvang, ingeschreven maar niet geweest: het hele opvangmoment per
kind dient betaald, dus van 15u30 tot 18u
• na opvang op woensdagnamiddag, ingeschreven maar niet geweest: het
hele opvangmoment per kind dient betaald, dus van 12u05 tot 18u
• na opvang en vooropvang, wel geweest maar niet ingeschreven:
15 euro per gezin + de tijd dat het kind in de opvang geweest is
• schoolvrije dagen:
- ingeschreven maar niet geweest = 11 euro per kind
- wel geweest maar niet ingeschreven = 15 euro per gezin + de tijd dat het
kind in de opvang geweest is.

2) Tarieven Vakantiekriebels
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Halve dag van 9u tot 12u OF van 13u tot 16u
Hele dag

7,30 euro
11 euro

Sociaal tarief : 75% korting voor houders van een geldige opstap-pas (voor
het reglement en de voorwaarden rond de Op-stap pas kan u de
gemeentelijke website raadplegen)

Een bijkomende retributie zal extra aangerekend worden:
• bij het afhalen na sluitingstijd (na 18 uur): 15 euro per gezin
• ingeschreven maar niet geweest per kind dient betaald
- ingeschreven voor halve dag : 7,30 euro
- ingeschreven voor hele dag : 11 euro
• wel geweest maar niet ingeschreven = aministratieve inschrijvingskost van15
euro per gezin + de tijd dat ieder kind in de opvang geweest is.
Om de administratieve verwerking betaalbaar te houden, zal elke factuur
minimum 5 euro bedragen.
Artikel 3 - Retributieschuldige
De retributie is verschuldigd door de aanvrager van de opvang.
Artikel 4 - Inning
De retributie moet betaald worden na het opsturen van de factuur en ten
laatste vóór de daarin vermelde vervaldatum. Bij laattijdige betaling behoudt
het Gemeentebestuur zich het recht de toegang tot de buitenschoolse
opvang en Vakantiekriebels te weigeren.
Artikel 5 - Bezwaar
De retributieschuldige kan bezwaar indienen tegen deze retributie bij het
college van
burgemeester en schepenen.
Een bezwaarschrift dient aan volgende voorwaarden te voldoen:
•het bezwaar wordt ingediend door de retributieschuldige of zijn
vertegenwoordiger
•het bezwaar wordt schriftelijk ingediend, dit kan ook via email:
belastingen@hemiksem.be
Artikel 6 - Toezicht houdende overheid
De toezichthoudende overheid wordt van de bekendmaking op de hoogte
gebracht overeenkomstig artikel 330 van het decreet over het lokaal bestuur
van 22 december 2017.
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