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Besprekingen en besluiten van de OCMW-raad in openbare zitting

Bevoegdheid
a

Decreet over het Lokaal Bestuur van22 december 2017 artikelsTT en78

Wetten en Reglementen
a

Het Besluit van de Vlaamse Regering van23.O2.2001 houdende de voorwaarden inzake
erkenning en subsidiëring van initiatieven voor buitenschoolse opvang en de wijzigingsbesluiten.

a

Het Besluit van de Vlaamse Regering van 16.05.2014 houdende de voorwaarden tot erkenning en
attest van toezicht en het kwaliteitsbeleid voor de buitenschoolse gezinsopvang en
groepsopvang.

a

Het Besluit van de Vlaamse Regering van 1"6.05.2014 houdende de subsidievoorwaarden voor
buitenschoolse gezinso pva ng e n groepsopva ng.

Verwijzingsdocu menten

o
o
o

Grensbedragen vastgelegd door Kind en Gezin.

Oud retributiereglement IBO 01.03.2019.
Nieuw retributiereglement IBO 01.02.2020:

Verantwoording

r

Vanaf 1 februari 2020 wordt een indexering van de prijzen van het IBO gepland

Momenteel hanteren we volgende prijzen:
Voor- en naschoolse

opvang:

0,96 euro per begonnen half uur.

Vakantieopvang en schoolvrije dagen: < 3 uren

:

> 3 uren en < 6

o

4,84 euro

uren:

7,28 euro

We zijn gebonden aan de grensbedragen opgelegd door Kind en Gezin. Door de recente
indexering van deze prijzen, is het mogelijk ook onze prijzen opnieuw te indexeren (L,45%1.

De prijzen worden dan volgende:

Voor- en naschoolse

opvangt

0,97 euro per begonnen half uur.

Vakantieopvang en schoolvrije dagen: < 3 uren

:

> 3 uren en < 6
>6

uren:

4,91 euro

uren:

7,39 euro
14,58 euro

Tussenkomsten
a

Het Vlaams Belang stelt vast dat er in het retributiereglement IBO in artikel 3 wordt verwezen
naar een afzonderlijk reglement voor het nultarief en sociaal tarief. Het Vlaams Belang kreeg
daar graag een kopie van.

a

Het vast bureau vraagt aan het diensthoofd welzijn om dit door te sturen naar alle
gemeenteraadsleden.

a

Anders heeft opgemerkt dat de openingsuren op het infobord in Oosteeklo niet kloppen en zijn

overplakt met een sticker.
a

Het vast bureau antwoordt dat dit bord is besteld door de school en de kosten zijn gedeeld. Het
vast bureau zal navragen wat er fout is gelopen.

Stemmen

Stemresultaat Met eenparigheid van stemmen
BESI.UIT

Artikell
Het aangepast retributiereglement met indexering van de prijs voor de voor- en naschoolse opvang,
als bijlage bij dit besluit gevoegd, wordt vastgesteld. lngangsdatum: 1 februari 2O2O.
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