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Besprekingen en besluiten van de gemeenteraad in openbare zitting

Vrije Tijd - Vaststellen van de aanpassing van de retributie voor de opvang bij vrijetijdsintiatieven
tijdens de zomer 2020 naar aanleiding van de maatregelen rond Covid-l9.

Bevoegdheid

o Het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017 artikels 40 en 4t

Wetten en Reglementen

o Ministerieel besluit van 05.06.2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van
het coronavirus COVID-L9 te beperken.

o Het huishoudelijk reglement van de IBO (lnitiatief Buitenschoolse Kinderopvang) goedgekeurd
door de raad voor maatschappelijk welzijn van 12.09.2018 en de wijzigingen vastgesteld door de

raad voor maatschappelijk welzijn van 28.1JJ'20I9

Verwijzi ngsdocu menten

o Besluit Burgemeester 05.06.2020 Aangepaste maatregelen voor de zomerwerking: speelplein en

lnitiatief Buitenschoolse Kinderopvang in het kader van de verspreiding van het coronavirus
Covid-19.

r E-mail van Agentschap Binnenlands Bestuur van 29.05.2020 met het advies rond de bevoegdheid
van de aangepaste maatregelen voor de zomerwerking.

r Recente richtlijnen : https://www.zorg-elr." sezond heid.be/corona-richtliue!:vgal:
zorgp_lofessiona ls



. Protocol voor het organiseren van speelpleinwerking
o De protocollen voor het organiseren van sportkampen en jeugdwerkkampen.

r Het huishoudelijk reglement van de IBO (lnitiatief Buitenschoolse Kinderopvang) goedgekeurd

door de raad voor maatschappelijk welzijn van 12.09.2018.

r Retributiereglement IBO vastgesteld door de raad voor maatschappelijk welzijn van 28.L1.2019

o Kind & Gezin: aangepast draaiboek kinderopvang tijdens de coronacrisis.

Verantwoording

r De zomerwerking 2020 zal er anders uit zien dan gewoonlijk door de coronamaatregelen.

r Voor de vrijetijdsinitiatieven moet gewerkt worden met wekelijkse contactbubbels:

r Hierdoor moeten de vrijetijdsinitiatieven zelf voorzien in voor- en na opvang en aanvullende

opvang tijdens de week.

r Om dit te verwezenlijken, moet een deelnameprijs voor de opvang worden bepaald. Voorstel is

om de tarieven toe te passen die de IBO hanteert, om het gelijkheidsprincipe te bewaken voor

alle gezinnen in Assenede, of ze nu gebruik maken van IBO of gebruik maken van andere opvang

die wordt voorzien.
r Speelpleinwerking valt niet'onder dit reglement, voor speelpleinwerking bestaat een afzonderlijk

retributiereglement.

Stemmen

Stemresultaat Met eenparigheid van stemmen

BESTUIT

Artikell
Voor opvang voor en na een kamp of activiteit wordt het tarief van de voor- en naschoolse opvang

van de IBO gehanteerd: € 0,97 per begonnen half uur.

Art.2
Voor andere opvang zgals opvangdagen aansluitend op de sportkampen, worden de tarieven van de

IBO voor schoolvrije dagen gehanteerd:

- minder dan 3 uur: € 4,97

- tussen 3 uur en 6 uur: €7,39
- meer dan 6 uur: € 14,58

Art.4.
Dit besluit wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 tot en met 288 van het decreet over

het lokaal bestuur van22.L2.2OL7.



Art.5.
Overeenkomstig artikel 330 van het decreet over het lokaal bestuur van 22.t2.2017 wordt de

toezichthoudende overheid op de hoogte gebracht van de bekendmaking van dit besluit.
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