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Gemeenteraad GOEDGEKEURD 
Besluit Zitting van 14 september 2021

ZORG

22 2021_GR_00206 Kinderdagverblijf 't Pagadderke en 't Kadeeke - aanpassing 
documenten - huishoudelijk reglement en schriftelijke 
overeenkomst - 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 Richard Severijns; de heer Sven Pletincx; mevrouw Amber Magnus; 
de heer André Gorgon; mevrouw Anke Matthys; de heer Arno Pirolo; de heer Benjamin Swalens; de 
heer Bram Vandenbroecke; mevrouw Eva Demesmaeker; de heer Jeroen Hofmans; de heer Louis Van 
Dionant; mevrouw Marijke Ceunen; de heer Pascal Saenen; de heer Yves Demanet; mevrouw Valerie 
Hamelryck; mevrouw Eunice Yahuma; de heer Jan De Winne, Algemeen directeur

Verontschuldigd:
mevrouw Brigitte Moyson

Stemming
Goedgekeurd door de gemeenteraad met unanimiteit

Beschrijving
Aanleiding en doel
Het huishoudelijk reglement, de bijlagen en de schriftelijke overeenkomst worden met elke nieuwe 
ouder besproken bij het intake gesprek. Dit omvat afspraken, procedures, ... van het 
kinderdagverblijf.
In het najaar starten wij met onze nieuwe opvang 't Kadeeke. Het huishoudelijk reglement dient 
aangepast te worden met de afspraken voor onze nieuwe opvang.

Advies en motivering
Door de opstart van ons nieuw kinderdagverblijf 't Kadeeke, opstart van onze klasje 'de wasberen' 
(opvang voor zieke kinderen uit de kribbe), aanpassingen in de wet, aanpassingen van interne 
afspraken en updates van procedures werden het huishoudelijk reglement, de bijlagen en  de 
schriftelijke overeenkomst in zijn geheel herbekeken en aangepast. De vorige versie dateert van 2019.
De belangrijkste en grootste aanpassing is het invoegen van de gegevens van ons nieuw 
kinderdagverblijf 't Kadeeke,  veiligheid, voeding, inschrijving via Loket Kinderopvang, brengen en 
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afhalen van het kind, ziekte en verzorging, opvang bestellen is opvang betalen, betalingswijze, recht 
van het gezin, andere documenten, ...
Kleine aanpassingen over interne afspraken werden aangevuld. Verder werd de tekst volledig  
aangepast om het voor de ouder meer leesbaar en duidelijker te maken (zonder inhoudelijke 
aanpassingen).
In bijlage het herwerkte huishoudelijk reglement evenals de schriftelijke overeenkomst 

Juridische gronden
Besluit Vlaamse Regering dd. 22 november 2013 en wijzigingen (BS 13 januari 2014) houdende de 
vergunningsvoorwaarden en het kwaliteitsbeleid voor gezinsopvang van baby's en peuters.
Decreet dd. 17 oktober 2003 (BS 10 nov 2003) betreffende de kwaliteit van gezondheids- en 
welzijnsvoorzieningen.
Decreet van 20 april 2012 (BS 15 juni 2012) houdende de organisatie van kinderopvang.
Beslissing college van burgemeester en schepenen van 27 augustus 2021. 

Financiële en beleidsinformatie

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 > 3 - Voorschoolse en buitenschoolse kinderopvang aanbieden op basis van de 
noden

Besluit
Artikel 1
Het aangepast huishoudelijk reglement en de schriftelijke overeenkomst van het kinderdagverblijf 't 
Pagadderke en 't Kadeeke worden goedgekeurd.

Bijlagen
1. Kinderdagverblijf_Schriftelijke overeenkomst 2021.pdf
2. HHR Pag en Kadeeke 01-09-21.pdf



3/3

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens De Gemeenteraad

     
Algemeen Directeur
Jan De Winne

Voorzitter van de 
Gemeenteraad
Bertrand Demiddeleer


