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Beschrijving

Aanleidinq en doel
Op 27 oktober 2017 is het college akkoord gegaan om het 'Reglement van betoelaging voor diensten
die kinderopvang te Halle organiseren' dd, 1 januari 2002 vanaf 1 januari 2018 te ontbinden. Deze
ontbinding moet nog voorgelegd worden aan de gemeenteraad.

Op 27 oktober 2017 is het college ook principieel akkoord gegaan met het voorstel tot financiële
ondersteuning van Halse kinderopvanginitiatieven voor baby's en peuters.Dit voorstel bestond uit 2

delen: enerzijds de ondersteuning voor zelfstandige kinderopvanginitiatieven en anderzijds
ondersteuning voor alle kinderopvanginitiatieven (i,k,v. deelname aan het loket kinderopvang). Na

overleg in het LOKO is gebleken dat dit laatste voorstel voorlopig niet verder kan uitgewerkt worden
omdat dit gelinkt is aan de mogelijke hervormingen die het loket kinderopvang in het komende jaar
zal ondergaan.

Advies en motivering
De subsidie wordt toegekend aan kinderopvanginitiatieven met een vrije prijs.
Per kinderopvanginitiatief wordt een éénmalige nominatieve toelage van 250 euro toegekend, dewelke
enkel in 2OlB zal uitbetaald worden.
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Er wordt ook een éénmalige toelage toegekend voor nieuwe zelfstandige kinderopvanginitiatieven of
voor bestaande kinderopvanginitiatieven die uitbreiden.
De toelage is als volgt vastgesteld:
- standaard 100 euro per vergunde opvangplaats
- extra 50 euro per vergunde opvangplaats indien er voorrang wordt verleend aan kinderen
woonachtig te Halle
- extra 50 euro per vergunde opvangplaats indien mogelijkheid tot flexibele opvang/ occasionele

opvang en/of deeltijdse opvang.
Het maximale bedrag per opvangplaats is dus 200 euro.

De toelage wordt toegekend met het oog op de verhoging van de kwaliteit van de kinderopvang
(aankoop meubilair, speelgoed, vorming, ...).

Het voorstel is dan ook om voorlopig een apart subsidiereglement voor zelfstandige
kinderopvanginitiatieven goed te keuren.

Juridische gronden
- Beslissing college van burgemeester en schepenen dd.27 oktober 2017

- Beslissing college van burgemeester en schepenen dd. 6 april 2018.

Financiële en beleidsinformatie

Financiële informatie
Subsidie voor zelfstandige kinderopvanginitiatieven (i.k.v. creëren nieuwe kinderopvangplaatsen)

1.1 Eénmalige toelage voor bestaande kinderopvanginitiatieven

Budget van 4500 euro (ENKEL in 2018) op registratiesleutel 64930000-0945-bp-I161411(budget werd
voorzien in begroting 2018)

1.2 Toelage voor nieuwe of uitbreidende kinderopvanginitiativen

Budget (jaarlijks) van 3000 euro op registratiesleutel 64930000-0945-bp-l l6lall(tudget werd
voorzien in begroting 2018)

Beleidsinformatie
6 - Het vervullen van een regierol op vlak van welzijn en onderwijs > 4 - Een kinderopvangbeleid
voeren dat streeft naar kwalitatieve, toegankelijke en behoeftedekkende kinderopvang voor kinderen
tussen 0 en 12 jaar > 1 - Opvolgen beleid kinderopvang en bewaken van gelijke kansen voor
gezinnen

Advies
Financiële dienst
Gunstig advies
Er is op registratiesleutel 64930000-0945-bp-1419100t100610041001in 2018 een eenmalig extra
krediet van 7.400 euro voorzien. Jaarlijks er 4,100 euro op registratiesleutel 64930000-0945-bp-
1419/00 1/00 6 I 004 I 0U in SMJ P 2018-2020.
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Gunstig advies

BO
Gunstig advies
Omwille van motivering (de hoge nood aan voorschoolse kinderopvang in Halle, het beslissingskader
van Kind en Gezin en bijgevolg het gevaar om potentiële uitbreiding van opvangplaatsen te mislopen)
is onderscheid en aparte behandeling zelfstandige kinderopvanginitiatieven o.i. gerechtvaardigd,

Gelet op het administratief toezicht adviseren wij nog een maand te wachten na het
gemeenteraadsbesluit vóór het overgaan tot betaling van toelagen.

Besluit

Artikel 1
Het subsidiereglement'ondersteuning voorschoolse zelfstandige kinderopvanginitiatieven', waarvan de
tekst integraal deel uit maakt van dit besluit, wordt goedgekeurd.

Bijlagen
1. Subsidiereglement ondersteuning zelfstandige kinderopvang-1, pdf
2. Beslissing college van burgemeester en schepenen dd. 6 april 2018.pdf
3, Beslissing college van burgemeester en schepenen dd.27 oktober 2Ol7.pdf

Gekoppelde besluiten
. 2017_CBS_01553 - Voorschoolse kinderopvang - Ondersteuning kinderopvanginitiatieven -

Goedkeuring

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens de Gemeenteraad
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Subsidiereglement

Ondersteu n i n g voorschoolse ze lfsta ndi ge ki nderopvan g i n itiatieven

. Zoals goedgekeurd op de gemeenteraad dd. 2410412018

. Dit reglement treedt in werking vanaf I mei 2018

AÉikel 1. Binnen de voorziene kredieten in het goedgekeurde budget, kan het college van
burgemeester en schepenen volgens de regeling en voorwaarden, hierna vastgelegd, subsidies
ter ondersteuning van voorschoolse zelfstahdige kinderopvanginitiatieven toekennen.

Artikel 2. De subsidie kan aangevraagd worden door zelfstandige kinderopvanginitiatieven (in
trap T0 en T1) die op het grondgebied van Halle kinderopvang organiseren voor baby's en
peuters tussen 0 en 3 jaar.

Bijkomende voorwaarden om in aanmerking te komen voor de subsidie zijn:
- Deelname aan het lokaal loket kinderopvang (ondertekende engagementsverklaring)
- Erkenning / vergunning van Kind en Gezin
- Gunstige verslagen van Zorginspectie (in de laatste 3 jaar voor de aanvraag) op naam

van de organisatoren kinderopvang. Deze vooruvaarde is niet van toepassing voor
startende organisatoren kinderopvang (zonder ervaring in een zelfstandige
kinderopvang).

Artikel 3. De subsidie wordt toegekend aan kinderopvanginitiatieven met een vrije prijs
(zelfstandige kinderopvang, trap T0 of T1 )

í.1 Eenmalige nominatieve toelage van 250 euro per kinderopvanginitiatief

Deze toelage zal enkel in 2018 uitbetaald worden
Toegekend bedrag moet ingezet worden op verhoging van de kwaliteit van de
kinderopvang (vb. aankoop meubilair, speelgoed, vorming,...). Ter
verantwoording moeten de nodige facturen bij de aanvraag bijgevoegd
worden.

1.2 Eénmalige toelage voor nieuwe zelfstandige kinderopvanginitiatieven of bestaande
kinderopvanginitiatieven die uitbreiden

Deze toelage wordt eenmalig toegekend aan nieuwe en uitbreidende
ki nderopvanginitiatieven
Toegekend bedrag moet ingezet worden op verhoging van de kwaliteit van de
kinderopvang (vb. aankoop meubilair, speelgoed, vorming,...). Ter
verantwoording moeten de nodige facturen bij de aanvraag bijgevoegd
worden.
Het bedrag wordt als volgt bepaald:
. Standaard 100 euro per vergunde opvangplaats
. Extra 50 euro per vergunde opvangplaats indien er voorrang wordt

gegeven aan kinderen woonachtig in Halle.
. Extra 50 euro per vergunde opvangplaats indien mogelijkheid tot flexibele

opvang (= voor 7u en/of na 19u), occasionele opvang (aanbieden van
dringende noodopvang voor een kortere periode) en/of deeltijdse opvang
(minder dan 4 dagen/week).

Het maximale bedrag per opvangplaats is dus 200 euro.

Om aanspraak te kunnen doen op deze extra bedragen is een expliciete
vermelding hiervan in het huishoudelijk reglement essentieel.
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Artikel 4. De gemeenteraad is bevoegd voor de opmaak van en aanpassingen aan dit
subsidiereglement. De gemeenteraad delegeert de bevoegdheid tot beslissing over de verdeling
van de subsidies en de uitbetaling ervan aan het College van Burgemeester en Schepenen.

Artikel 5. ln dit artikel worden de termijnen beschreven waarbinnen de aanvraag voor de
subsidie moet gebeuren:

Eénmalige nominatieve toelage in 2018 van 250 euro per kinderopvanginitiatief:
aanvraag in te dienen voór 3111012018 a.d.h.v. in te vullen aanvraagformulier met bijgevoegd
facturen i.k.v. verhoging kwaliteit kinderopvang.

Eénmalige toelage voor nieuwe zelfstandige kinderopvanginitiatieven of bestaande
kinderopvanginitiatieven die uitbreiden :

aanvraag in te dienen ten laatste 6 maanden na het toekennen van de nieuw vergunde
plaatsen (brief Kind en Gezin telt als datum) a.d.h.v. in te vullen aanvraagformulier met
bijgevoegd facturen i.k.v. verhoging kwaliteit kinderopvang. Om aanspraak te kunnen doen
op de extra bedragen is een kopie van het huishoudelijk reglement nodig.

Er is een overgangsmaatregel voor het jaar voorafgaand aan de inwerkingtreding van het
subsidiereglement: aanvragen van uitbreidingen tussen O1lO5l2O17 en 3OlO4l201B kunnen
ook nog ingediend worden. De aanvraag voor uitbreidingen tussen 0110512017 en
3111212017 kan ingediend worden vóór 3010612018, de aanvraag voor uitbreidingen tussen
0110112018 en3Ol04l2O18 kan ingediend worden ten laatste 6 maanden na het toekennen
van de nieuw vergunde plaatsen (brief Kind en Gezin telt als datum).

Artikel 6. Door het aanvragen van de subsidie, verbindt de kinderopvang zich ertoe dat een
afgevaardigde van de stad de kinderopvang ten allen tijde (tijdens de openingsuren) mag
bezoeken. Het stadsbestuur heeft eveneens inzage in het huishoudelijk reglement en de
aanwezigheidslijst van de opgevangen kinderen.

AÉikel 7. Het stadsbestuur kan de uitbetaalde subsidie geheel of gedeeltelijk terugvorderen
indien deze werd toegekend op basis van een onjuiste aangifte of indien aan de voorwaarden
niet (meer) wordt voldaan. ln voorkomend geval kan het college van burgemeester en
schepenen, na advies van het Lokaal Overleg Kinderopvang en Opvoedingsondersteuning, ook
beslissen om de aanvrager tijdelijk of definitief uit te sluiten van de voordelen van het reglement.
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De secretaris van de

ia Ch ristiaens, stadssecretaris

1500 Halle, 24 april 2018

De voorzitter van de gemeenteraad

de heer Bertrand Demiddeleer
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