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06 Goedkeuring retributie ouderbijdragen buitenschoolse gemelde opvang.

De gemeenteraad,

Gelet op het gemeentedecreet, aangevuld door latere wijzigingsbesluiten;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit dd. 28 augustus 2012 houdende goedkeuring van het
huishoudelijk reglement naschoolse opvang in de gemeentelijke basisschool ‘t Blokje;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit dd. 28 augustus 2012 houdende goedkeuring van de
retributie ouderbijdragen buitenschoolse opvang;
Overwegende dat deze retributie werd ingesteld voor een termijn eindigend op 30juni 2013;
Gelet op de kosten voor het gebruik van de infrastructuur, de verzekering van de deelnemers
en begeleiders en de vergoeding van de begeleiders;
Overwegende dat het gemeentebestuur van Wuustwezel voor haar gemelde opvang niet
gesubsidieerd wordt;
Overwegende dat het opportuun lijkt om de kosten van de naschoolse opvang te verhalen op
de gebruikers van de opvang;
Gelet op de tarieven die in Wuustwezel gehanteerd worden door Landelijke Kinderopvang
vzw — IBO Stekelbees voor de buitenschoolse opvang;
Overwegende dat het opportuun lijkt om deze tarieven te hanteren voor de buitenschoolse
gemelde opvang die de gemeente zelf organiseert;
Gelet op de besprekingen met de verantwoordelijken van Landelijke Kinderopvang — IBO
Stekelbees en de directies van de gemeentescholen;
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen;

BESLUIT, met eenparigheid van stemmen:

Art. 1. Met ingang van 1 september 2013 en voor een termijn eindigend op 30 juni 2019
wordt ten voordele van de gemeente Wuustwezel een retributie geheven op de
buitenschoolse opvang die georganiseerd wordt in de gemeentelijke basis- en/of lagere
scholen. Dit reglement vervangt alle voorgaande ten deze.
Art. 2. De retributie is verschuldigd door de ouder/voogd die om de dienstverlening verzoekt
of laat verzoeken.
Art. 3. De retributie wordt als volgt vastgesteld:
• Bij voor- en naschoolse opvang bedraagt de ouderbijdrage 0,92 euro per begonnen half

uur.



• Voor gezinnen met meerdere kinderen geldt reeds vanaf het eerste kind een verminderd
tarief van 0,69 euro per begonnen half uur.

• Als de financiële situatie van de ouder(s) daartoe aanleiding geeft kan een sociaal tarief
gehanteerd worden. Dit sociaal tarief bedraagt 0,46 euro per begonnen half uur. Een
sociaal tarief kan worden aangevraagd bij de schooldirectie aan de hand van
stavingsdocumenten zoals een laatst beschikbaar aanslagbiljet of kortingskaart
“verhoogde tegemoetkoming” (ex-WIGW/omnio). Om in aanmerking te komen voor het
sociaal tarief, mag het bruto belastbaar gezinsinkomen niet hoger zijn dan deze om een
kortingskaart “verhoogde tegemoetkoming” te bekomen.

Art. 4. De gemeenteraad geeft een machtiging aan het college van burgemeester en
schepenen om de tarieven aan te passen telkens wanneer Landelijke Kinderopvang — IBO
Stekelbees vzw een tariefwijziging of indexatie doorvoert.
Art. 5. De betaling van de retributie geschiedt per trimester via factuur.
Art. 6. Dit besluit over te maken aan de bevoegde diensten.
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