Gemeente Zedelgem

FINANCIËN - Onderwijs - Voordelen aan het onderwijs - Werkingssubsidie voor kinderopvang
tijdens de daluren - Beslissing gemeenteraad 28 augustus 2008.

De gemeenteraad,
Gelet op artikel 42 van het gemeentedecreet;
Gelet op de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving;
Gelet op het besluit van de Vlaamse executieve d.d. 24 juli 1991 houdende bepaling van de begrippen
gezondheidstoezicht en sociale voordelen bedoeld in artikel 33 van de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van
sommige bepalingen van de onderwijswetgeving;
Gelet op de omzendbrief d.d. 25 juli 1991 van de gemeenschapsminister van onderwijs betreffende voorgaand
besluit van de Vlaamse executieve van 24 juli 1991;
Gelet op het decreet van de Vlaamse regering d.d. 25 februari 1997 betreffende het gezondheidstoezicht en de
sociale voordelen;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 30 juni 2005 waarbij werd beslist dat de regeling betreffende sociale
voordelen wordt behouden ook nu de gemeente zelf geen inrichter van onderwijs meer is;
Gelet op het decreet d.d. 30 november 2007 betreffende het flankerend onderwijsbeleid op lokaal niveau;
Overwegende dat de gemeente zelf bepaalt op welke wijze ze de scholen wenst te ondersteunen;
Gelet op het beleidsplan buitenschoolse kinderopvang 2006-2009, goedgekeurd in de gemeenteraad van
december 2005;
Overwegende dat de gemeente een eigen aanbod aan buitenschoolse kinderopvang organiseert in
samenwerking met landelijke kinderopvang vzw;
Overwegende dat het aanbod van de gemeente complementair is aan het aanbod in de scholen zelf;
Overwegende dat het via een financiële ondersteuning mogelijk is om de scholen blijvend te stimuleren om
buitenschoolse opvang te organiseren in de school, ook in de daluren wanneer deze opvang verlieslatend is;
Besluit:
Artikel 1.- De werkingssubsidie heeft tot doel om de kinderopvang georganiseerd door de lagere scholen op
het grondgebied gedurende de daluren tijdens de schooldagen te ondersteunen en te stimuleren.
Artikel 2.- Deze subsidie zal enkel worden uitbetaald aan de inrichtende machten van de scholen lager
onderwijs op het grondgebied die er - via een digitaal aanvraagformulier opgemaakt door de gemeente - tijdig
om verzoeken.
Artikel 3.- Om voor de werkingssubsidie in aanmerking te komen dient de inrichtende macht kinderopvang te
voorzien in de daluren, zijnde voor 8u00 en na 17u00 op volle weekdagen en na 12u30 op woensdag. De
tussenkomst wordt wel beperkt tot de kinderopvang vanaf 7h00 ’s morgens en tot 18h30 ’s avonds op volle
weekdagen. Op woensdag wordt de tussenkomst in de kinderopvang beperkt tot 18h30.
Artikel 4.- De hoogte van de subsidie is een forfaitair bedrag van 2,5 EUR per kwartier opvang en dit binnen de
perken van het beschikbaar krediet. Het aantal schooldagen wordt vastgelegd op basis van de schoolkalender
van het ministerie van onderwijs.
Artikel 5.- Om de werkingssubsidie te bekomen dienen de inrichtende machten hun aanvraag twee keer per
schooljaar in te dienen, namelijk voor het eerste trimester van het schooljaar uiterlijk tegen 15 december en
voor het tweede en derde trimester van het schooljaar uiterlijk tegen 15 juni. Bij de aanvraag voor het eerste
trimester moet een uittreksel van het geldend schoolreglement met de geldende opvanguren worden gevoegd.
Artikel 6.- Dit reglement vervangt alle voorgaande reglementen betreffende de sociale voordelen voor
ochtend- avond- en middagtoezicht en treedt in werking vanaf 1 september 2008.
Artikel 7.- Deze beslissing wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.

