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Gemeenteraad GOEDGEKEURD 
Besluit Zitting van 25 februari 2020

VRIJE TIJD EN WELZIJN

4 2020_GR_00030 Opvang zieke kinderen - Verhoging ouderbijdragen - 
Huishoudelijk reglement - Wijziging - Goedkeuring

Samenstelling:

Aanwezig:
de heer Bertrand Demiddeleer, voorzitter; de heer Marc Snoeck; mevrouw Peggy Massien; mevrouw 
Dieuwertje Poté; de heer Christophe Merckx; de heer Johan Servé; de heer Pieter Busselot; mevrouw 
Anne Mattot; de heer Hedwig Van Rossem; de heer Marc Picalausa; de heer Mark Demesmaeker; de 
heer Wim Demuylder; de heer Marc Sluys; mevrouw Nelly Lanis; de heer Dirk Van Heymbeeck; de 
heer Rogier Lindemans; de heer Sven Pletincx; mevrouw Amber Magnus; mevrouw Anke Matthys; de 
heer Arno Pirolo; de heer Benjamin Swalens; de heer Bram Vandenbroecke; mevrouw Eva 
Demesmaeker; de heer Jeroen Hofmans; mevrouw Leen Destoop; de heer Louis Van Dionant; 
mevrouw Marijke Ceunen; de heer Pascal Saenen; de heer Yves Demanet; mevrouw Valerie 
Hamelryck; mevrouw Nicky Van Acker; de heer Jan De Winne, Algemeen directeur

Verontschuldigd:
mevrouw Brigitte Moyson; de heer André Gorgon

Beschrijving
Aanleiding en doel
Asse is een organiserende partner in het project thuisopvang zieke kinderen. Zij hebben besloten om 
geen organiserende partner meer te zijn, maar enkel deelnemend. Als organiserende partner heb je 
personeel in dienst dat ter beschikking staat van het project. Partners die met een sociale maribel-
contract werken, mogen hun personeelskosten niet inbrengen omdat deze al deels gesubsidieerd zijn. 
Andere organiserende partners met eigen personeel in dienst voor het project mogen hun 
personeelskosten wel inbrengen.

Deelnemende partners hebben geen personeel ter beschikking en betalen hiervoor een prijs per 
opvangdag die in hun gemeente gepresteerd is. De prijsberekening per opvangdag gebeurt op basis 
van een sleutel die o.a. rekening houdt met de kosten en opbrengsten van het project. Heel wat 
zaken hebben dus een invloed op deze kostprijs voor de gemeentes. Omdat er in het verleden 
gemeentes uit het project gestapt zijn vanwege de hoge kostprijs, proberen alle partners om het 
project zo werkbaar mogelijk te houden voor iedereen.  

Advies en motivering
Voor Asse dat met 2 sociale maribels werkt, is de kostprijs als organiserende partner hoger dan als 
deelnemende partner. Zij kiezen er voor om wel nog aangesloten te blijven als deelnemende partner, 
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maar geen organiserende partner meer te zijn. Deze stap heeft echter een aantal gevolgen voor het 
project:

1. zij hebben geen recht meer op gratis opvangdagen, waardoor de kostprijs te verdelen is over 
meer opvangdagen. Hierdoor zal de prijs per opvangdag dalen.

2. maar er zijn dan ook 2 personeelsleden die niet meer ter beschikking staan voor het project, 
wat neerkomt op +/-200 opvangdagen minder. Hierdoor zal de prijs per opvangdag stijgen. 

De stijging door het wegvallen van 2 personeelsleden zal waarschijnlijk groter zijn dan het wegvallen 
van hun gratis opvangdagen. Hierdoor zal in totaal de prijs per opvangdag stijgen, waardoor de 
kostprijs voor alle gemeentes zal stijgen. 

Omdat de kostprijs voor heel wat gemeentes een struikelblok kan zijn, is het steeds de betrachting 
deze zo laag mogelijk te houden. Om dit in de hand te werken heeft 3W+ heel wat scenario's 
overlopen (zie bijlage).

1. een prijsstijging van de ouderbijdragen met 0.50€ per opvanguur of met 1€ per opvanguur
2. 3w+ neemt een deel van het personeel van Asse over
3. 3w+ neemt een deel van het personeel van Asse over + ouderbijdrage laten stijgen met 

0.50€ per opvanguur / 1€ per opvanguur

Samen met alle partners hebben we ervoor gekozen om voor voorstel 1 te gaan; een prijsstijging van 
de ouderbijdragen met 0.50€ vanaf maart 2020. Deze aanpassing lijkt ons de meest positieve invloed 
te hebben op de kostprijs per opvangdag. Volgend jaar bij de volgende partnervergadering zal deze 
aanpassing geëvalueerd worden.

Een overzicht van de overige wijzingen wordt als bijlage opgenomen.

Aan de raad wordt voorgesteld de verhoging van de ouderbijdragen goed te keuren en tevens de 
aanpassing van het huishoudelijk reglement dienst thuisopvang zieke kinderen goed te keuren. 

Juridische gronden
 decreet lokaal sociaal beleid
 samenwerkingsovereenkomst tussen de deelnemende partners van het project thuisopvang 

zieke kinderen goedgekeurd door de gemeenteraad van 10 september 2019
 beslissing college van burgemeester en schepenen van 7 februari 2020. 

Financiële en beleidsinformatie

Financiële informatie
Door de ouderbijdragen te verhogen met 0,50€ per begonnen uur, willen we de kostprijs voor het 
project beperken voor alle deelnemers van het project.

Beleidsinformatie
Overig beleid

Advies
Financiële dienst
Gunstig advies
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Besluit
Artikel 1
Voor het project thuisopvang zieke kinderen wordt de verhoging van de ouderbijdrage met 0,50 euro 
per begonnen uur vanaf maart 2020 goedgekeurd. 

Artikel 2
Het gewijzigd huishoudelijk reglement van de dienst thuisopvang zieke kinderen wordt goedgekeurd. 

Bijlagen
1. huishoudelijk reglement dienst thuisopvang zieke kinderen.pdf
2. huishoudelijke-reglement-thuisopvang-zieke-kinderen 22-02-19.pdf
3. samenwerkingsovereenkomst 2019 (002).pdf
4. bijlage 1 eindafrekening 2018.pdf

Gekoppelde besluiten
 2019_GR_00230 - Thuisopvang zieke kinderen - Samenwerkingsovereenkomst 3Wplus 

Kinderopvang - Goedkeuring
 2020_CBS_00159 - Opvang zieke kinderen - partnervergadering - Goedkeuring

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
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Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens De Gemeenteraad

     
Algemeen Directeur
Jan De Winne

Voorzitter van de 
Gemeenteraad
Bertrand Demiddeleer


