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Retributies gemeentelijke buitenschoolse kinderopvang. Wijziging
toepassing sociaal tarief. Goedkeuring.
De gemeenteraad,
AANLEIDING:
Het retributiereglement wegens deelname aan de gemeentelijke buitenschoolse kinderopvang van
25.03.2013, laatst gewijzigd in de wijziging van het huishoudelijk reglement buitenschoolse
kinderopvang van 19.10.2015.
Het advies van het lokaal overleg van 05.09.2017 waarbij aan het college van burgemeester en
schepenen een voorstel m.b.t. de bijdrage van de ouders werd geformuleerd.
Het toepassen van het sociaal tarief dient bepaald te worden in overleg met het OCMW.
MOTIVERING:
Het voorstel vanuit het lokaal overleg, aangevuld met het advies vanuit het OCMW om na onderzoek
door het Sociaal huis het sociaal tarief voor maximaal één jaar toe te kennen en dit jaarlijks te herzien .
BESLUIT:
Enig artikel:
Artikel 4 van het retributiereglement wegens deelname aan de gemeentelijke buitenschoolse
kinderopvang ( hantering sociaal tarief) als volgt aan te passen :
Het sociaal tarief (50%) kan toegestaan worden aan personen bij wie het netto inkomen lager is dan
1.75 maal het leefloon categorie 3. Dit kan verhoogd worden afhankelijk van het aantal kinderen.
Vanaf het 3e kind wordt er verhoogd met 0.25 (totaal maal 2), met een maximumgrens van 0.75 (totaal
2.5).Onder netto inkomen wordt verstaan: netto maandloon + kinderbijslag + eventueel
onderhoudsgeld.
Het sociaal tarief wordt enkel toegepast wanneer het KI van de woning(en) van de ouders het bedrag
van € 3.000 niet overstijgt.
De raad van het OCMW beslist of een sociaal tarief kan worden toegekend. Hiertoe dient de persoon
een aanvraag in te dienen bij een maatschappelijk werker van het OCWM vergezeld van de nodige
bewijzen (bewijs van netto maandloon + bewijs van kinderbijslag + eventueel bewijs van
onderhoudsgeld + bewijs van KI (eventueel aanslagbiljet). Er volgt een sociaal onderzoek.
Een toegekend sociaal tarief wordt door het bestuur jaarlijks geëvalueerd .
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