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Zuienkerke
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

Zitting van 28 mei 2020

Aanwezig:
Geert Quintens, Voorzitter
Alain De Vlieghe, Burgemeester
Jacques Demeyere, Annelies Dewulf, Schepenen
Wim Cools, Schepen, BCSD-voorzitter
Christine Schouteeten-Jonckheere, Noël Delaere, Eddy Goethals, Emmy Lagast, Sarah
Slembrouck, Sylvia Vanhoorenweder, Raadsleden
Franky Goethals, Algemeen Directeur

De Gemeenteraad,

Retributiereglement voor de voor- en naschoolse opvang op schooldagen
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 20 december 2017, zoals gewijzigd;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Na beraadslaging;
BESLUIT, met eenparigheid van stemmen
Artikel 1: Algemeen
Het gemeentebestuur organiseert voor- en naschoolse opvang op schooldagen. Om deze opvang
mogelijk te maken, vraagt het gemeentebestuur een deelnameprijs aan de ouders.
Artikel 2: Aanduiding schuldenaar
De ouders van het kind dat naar de opvang op schooldagen gaat, zijn hoofdelijk aansprakelijk tot betaling
van de retributie.
Artikel 3: Tarief
De retributie voor de voor- en naschoolse opvang op schooldagen bedraagt:

• Het eerste kind uit eenzelfde gezin: 0,65 euro per begonnen halfuur opvang
• Het tweede kind uit eenzelfde gezin: 0,65 euro per begonnen halfuur opvang
• Het derde kind uit eenzelfde gezin: O euro per begonnen halfuur opvang

Het tarief voor het derde kind geldt ook voor elk verder kind uit eenzelfde gezin.
Artikel 4: Registratie aanwezigheden
§1 Elke ochtend en avond registreren de begeleid(st)ers de aanwezigheden van de kinderen:
1. de ochtendopvang start wanneer het kind toekomt en eindigt 25 minuten voor de start van de lessen.
2. de avondopvang start op maandag, dinsdag en donderdag 30 minuten na afloop van de lessen en
eindigt bij vertrek van het kind. Op woensdagmiddag start de opvang onmiddellijk na afloop van de
lessen. Op vrijdag start de opvang 35 minuten na afloop van de lessen.
Uitzondering: als een kind naar een andere activiteit gaat en daarna pas naar de opvang, dan is de prijs
van de opvang gebaseerd op de reële verblijfsduur van het kind in de opvang.
§2 De ouders registreren hun kind spontaan bij de begeieid(st)er bij het brengen en ophalen. Is een kind
niet geregistreerd en is het toch aanwezig in de opvang, dan wordt het maximale verblijf aangerekend:
1. voor de ochtend is dit aanwezig vanaf 7 uur
2. voor de avond is dit aanwezig tot 18.15 uur, met uitzondering van woensdag tot 17 uur
Artikel 5: Betalingswijze
De ouders betalen de retributie aan de hand van de factuur die ze maandelijks ontvangen. De invordering
van een onbetaalde factuur, verloopt volgens de procedure zoals vastgesteld in het retributiereglement
voor de inning van de fiscale en niet-fiscale ontvangsten,
Artikel 6: Bestuurlijk toezicht
Dit retributiereglement wordt toegezonden aan de toezichthoudende overheid.
Het retributiereglement wordt overeenkomstig artikel 286 van het Decreet Lokaal Bestuur
afgekondigd en bekendgemaakt.
Artikel 7: Inwerkingtreding
Dit reglement treedt in werking op 1 september 2020 tot herziening.
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