UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN

AFFLIGEM

Zitting van 10 november 2020

Aanwezig: de heer Walter De Donder burgemeester en voorzitter,
de heren en mevrouwen Tim Herzeel, Herman Steppen, Hans Cornand, Greet Van Holsbeeck, Denise
De Paepe, schepenen,
de heer Frédéric Pipelers, algemeen directeur,
de heer Hugo Declerck, adjunct-algemeen directeur.

Goedkeuring - retributiereglement houdende vaststelling tarieven kinderopvang - wijziging
Het college,
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikel 56, betreffende de
bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 3 december 2019 houdende delegatie bevoegdheid aan
het college van burgemeester en schepenen inzake vaststellen retributietarieven kinderopvang voor
de aanslagjaren 2020 tot en met 2025;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 3 december 2019 houdende vaststellen van de retributie
voor de innings- en aanmaningskosten van openstaande niet-fiscale schuldvorderingen aanslagjaren 2020 tot en met 2025;
Gelet op de collegebeslissing van 1B juli 2017 houdende vaststelling van de wijziging van het
retributiereglem ent houdende vaststel i ng tarieven kinderopvang;
I

Overwegende de samenwerking tussen de gemeente Affligem en vzw lnfano met betrekking tot het
verzorgen van de voor- en naschoolse opvang en de vakantieopvang in de Affligemse scholen;
Overwegende de coronacrisis waardoor het gemeentebestuur genoodzaakt was de gebruikelijke
opvanginitiatieven tijdens de herfstvakanlie 2O2O af te lassen;
Gelet op de beslissing van de federale overheid houdende het invoeren van een verlengde
herfstvakantie;

Overwegende dat het voor sommige gezinnen onmogelijk is zelf te voorzien in opvang voor hun
kinderen tijdens deze periode;
Overwegende dat het gemeentebestuur daarom besliste een noodopvang te installeren in de sporthal
en in de muziekacademie;
Overwegende dat het aangewezen is voor deze noodopvang afwijkende tarieven vast te stellen ten
opzichte van de gebruikelijke opvangtarieven;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Na beraad;

Besluit
Artikel

I

Met ingang van heden wordt door de gemeente onderhavige, gewijzigde retributie gevestigd op de
kinderopvang, met name de vakantieopvang, de voor- en naschoolse opvang en de noodopvang,
beiden georganiseerd door vzw lnfano in de verschillende Affligemse scholen.

Artikel2
De retributie is verschuldigd door de ouders of de persoon die het hoederecht over de kinderen
hebben.

Artikel 3
De facturen worden maandelijks en na vervallen termijn opgemaakt. Ze zijn betaalbaar op de

opgegeven rekening van het gemeentebestuur.
Bijweigering van betaling van de retributie in der minne
zal de invordering van het betwiste gedeelte geschieden langs burgerrechtelijke weg;
zal de invordering van het niet-betwiste gedeelte geschieden overeenkomstig artikel 94 van het
:

-

gemeentedecreet.

Artikel4
De opvangmomenten worden per school anders bepaald
School
De Klimminq
't Lessenaartie
De Reoenbooq
Sint-Jan
Sint-Vincentius - Bellestraat
Sint-Vincentius - Langestraat

Ochtend
7u00 - 8u150
7u00 - 8u1 5
7u00 - Bu1 5
7u00 - 8u15
7u00 - 8u25
7u00 - 8u25

Avond
15u35
15u45

-

15u4515u40
15u50
15u50

-

18u00
18u00
18u00
18u00
18u00
18u00

woensdaonamiddaq
11u45 - 18u00
12u20 - 18u00
12u2O - 18u00
12u35 - 18u00
12u25 - 18u00
12u25 - 18u00

Artikel 5
De basistarieven per kind worden als volgt vastgesteld:
voor en naschoolse opvang op normale schooldagen (eveneens op woensdagen)
per begonnen half uur : € 1,20 en vanaf 2 kinderen € 0,90 per kind.
b) schoolvrije dag en vakantiedag :
- minder dan 3 uur : € 5,80 en vanaf 2 kinderen € 4,35 per kind.
- minder dan 6 uur : € 8,70 en vanaf 2 kinderen € 6,53 per kind.
- meer dan 6 uur : € 14,50 en vanaf 2 kinderen € 10,88 per kind.
c) noodopvang: € 10,00 per dag en per kind.

a)

Noodopvang kan gedefinieerd worden als opvang die georganiseerd wordt op dagen dat andere
opvanginitiatieven in het algemeen belang geannuleerd dienen te worden.
De noodopvang wordt kosteloos aangeboden indien de Vlaamse of federale overheid dit als
voorwaarde stelt voor het bekomen van een subsidie voor het aanbieden van dergelijke
noodopvangi nitiatieven.

Artikel 6
Het annulatietarief wordt toegepast wanneer een kind ingeschreven is voor de opvang op een
schoolvrije dag of een vakantiedag en het zonder verwittiging niet deelneemt aan de opvang. Het
annulatietarief bedraagt € 5,80.

ArtikelT
Het maximumtarief wordt toegepast als een kind niet is ingeschreven voor de opvang op een
schoolvrije dag of een vakantiedag en toch wenst deel te nemen aan de opvang. Het maximumtarief
bedraagt
- minderdan 3 uur:€7,1O envanaf 2 kinderen €5,64 perkind;
- minder dan 6 uur: € 10,00 en vanaf 2 kinderen €.7,82 per kind;
- meer dan 6 uur : € 15,79 en vanaf 2 kinderen € 12,16 per kind.
:

Artikel

I

ln principe stopt de opvang 's avonds om 18u. Ouders die hun kinderen toch ophalen na 18u, betalen
€6,47 per begonnen kwartier, per kind.
Desgevallend dienen ouders voorafgaand hun laattijdigheid te melden aan de opvangbegeleiders. Het
meedelen van de laattijdigheid heeft geen kwijtschelding van de bijkomende vergoeding van € 6,47 tot
gevolg.

Artikel9
De mogelijke afrondingsverschillen die op de facturen ontstaan, vallen ten laste van de gebruiker van
de kinderopvang.

Artikel 10

Op voorlegging van een beslissing van het sociaal comité van het OCMW, kan er aan gezinnen met
een laag inkomen een sociaal tarief worden toegekend. De gehanteerde tarieven bedragen in dat
geval 50 o/o van de in artikel 5 vastgelegde bedragen.

Artikel

11

Deze beslissing zal via de gemeentelijke website worden bekendgemaakt.

Artikel 12
Met ingang van 1 maand na de eerste schooldag van een kind, wordt een administratiekost van €
10,00 per dag aangerekend aan de gebruikers van de kinderopvang die zichzelf en hun kinderen niet
registreerden op de daartoe voorziene website.

Artikel 13
Het maximumtarief, geldend voor de volledige duurtijd van een voor- of naschoolse opvangmoment,
wordt toegepast indien niet correct wordt gescand bij aankomst of vertrek van de kinderen op de
opvang.

Artikel

l4

Een tarief van € 5,00 wordt aangerekend bij vervanging van een scanbadge door verlies of
beschadiging.

Artikel 15
Ouders of andere bevoegde personen kunnen de registratie van de opvanguren in realtime opvolgen
op de gemeentelijke webshop.
Betwisting van de correctheid van een uurregistratie kan tot uiterlijk één week nadat de registratie
plaatsvond, via een mail gericht aan opvang@affligem.be.

Artikel 16
Een afschrift van dit besluit zal aan de gemeentelijke financiële dienst, de informatiedienst en de
sociale dienst worden afgegeven.

Artikel 17
Het betreffende retributiereglement van I B juli 2017 wordt met ingang van heden opgeheven.

Artikel 18
Afschrift van deze beslissing wordt via het digitaal loket aan de provinciegouverneur toegestuurd

Namens het schepencollege,
Walter De Donder

Frédéric Pipelers
Algemeen directeur

Burgemeester

Voor eensluidend afschrift,
Affligem, '10 november 2020

Pipelers

Algemeen directeur

Walter De Donder
Burgemeester

