PROVINCIE VLAAMS-BRABANT
Arrondissement LEUVEN

UITTREKSEL UIT HET REGISTER DER BERAADSLAGINGEN
VAN DE GEMEENTERAAD

Zitting van 18 december 2007

Stad Landen
4 - Provinciënstad

Tegenwoordig : René Leroy, voorzitter;
Kris Colsoul, burgemeester;
Gino Debroux, Josseline Pansaerts, Rik Gysemberg, Wilfried Roosen, Yvette Mues, schepenen;
Johan Cans, Serge Schreurs, Didier L’homme, Didier Reynaerts, Jean Vanrijkel, Georges Moreau, Linda
Herbots, Anita Uyttebroek, Yves Simons, Luc Hombroux, Marc Richelle, Eddy Vandenbosch, Francis Conard,
Arachida Outferdine, Edouard Van Hauwermeiren, Frank Stevens, raadsleden;
en Renaat Kamers, secretaris.

PUNT 27 - FINANCIEN - SUBSIDIEREGLEMENT – TOEKENNEN TOELAGE AAN MINICRECHES,
ZELFSTANDIGE
KINDERDAGVERBLIJVEN
EN
ERKENDE
KINDERDAGVERBLIJVEN
DE RAAD
Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet, inzonderheid op het artikel 42;
Gelet op het verzoek van het kinderdagverblijf ‘t Mezennestje vzw om de huidige
gemeentelijke toelage (4.462,00 EUR) aan de vzw te verhogen;
Overwegende dat de toelage aan voornoemde vzw sinds 1985 niet meer geïndexeerd
werd; dat het billijker zou zijn de toelage te bepalen op basis van de toegekende
capaciteit;
Gelet op de berekeningen om de hoogte van de toelage per toegewezen opvangplaat en
per jaar te bepalen;
Overwegende dat het aangewezen is een algemeen reglement op te stellen voor de
toekenning van een toelage aan erkende initiatieven voor kinderopvang (andere
initiatieven dan buitenschoolse opvang);
Gehoord raadslid Didier Reynaerts die nog meegeeft dat de verhoging van de toelage
niet ten koste mag gaan van de investeringen in de crèche ‘Ons Zonneke’;
Gehoord de bevoegde schepen die het hiermee eens is;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen,
Na beraadslaging,
Aangenomen met algemeenheid van stemmen:
Hebben voor gestemd: Kris Colsoul, Gino Debroux, Josseline Pansaerts, Yvette Mues,
Rik Gysemberg, Wilfried Roosen, Jean Vanrijkel, Yves Simons, Luc Hombroux, Marc
Richelle, Eddy Vandenbosch, Arachida Outferdine, Anita Uyttebroek, Edouard Van
Hauwermeiren Didier L’homme, Frank Stevens, Johan Cans, Serge Schreurs, Didier
Reynaerts, Linda Herbots, Francis Conard en René Leroy;
BESLUIT:
Artikel 1. Het hierna vermelde subsidiereglement aan mini-chrèches, zelfstandige
kinderdagverblijven en erkende kinderdagverblijven goed te keuren.
subsidiereglement - aan erkende mini-chrèches, erkende zelfstandige
kinderdagverblijven en erkende kinderdagverblijven
Artikel 1.
De toelage wordt toegestaan aan:
 mini–crèches met een attest van toezicht uitgereikt door Kind en Gezin
Een minichrèche is een kleinschalige zelfstandige opvangvoorziening, waar kinderen in
groepsverband worden opgevangen. De kleinste minicrèches hebben plaats voor 8
kinderen, de grootste kunnen 22 kinderen opvangen.
De opvang gebeurt niet in privé-ruimtes, maar in lokalen die daar speciaal voor ingericht
zijn. De prijs van de opvang wordt door hen bepaald.
 zelfstandige kinderdagverblijven met een attest van toezicht uitgereikt door Kind en
Gezin Een zelfstandig kinderdagverblijf is een grotere opvangvoorziening. De kleinste
zelfstandige kinderdagverblijven hebben plaats voor 23 kinderen of meer. De opvang
gebeurt in lokalen die daar speciaal voor zijn ingericht. Een zelfstandig kinderdagverblijf
werkt autonoom en beslist zelf over welke kinderen opgevangen worden. De prijs van de
opvang wordt door hen bepaald.
 erkende kinderdagverblijven
Een erkend kinderdagverblijf is een grotere opvangvoorziening. De kleinste erkende
kinderdagverblijven hebben plaats voor 23 kinderen, de grootste voor meer dan 100
kinderen. Een erkend kinderdagverblijf vangt kinderen op in groepsverband. De opvang
gebeurt in lokalen die daar speciaal voor zijn ingericht en die afgestemd zijn op de leeftijd

van de kinderen. De begeleiders zijn opgeleid voor hun werk. De opvangprijs is wettelijk
geregeld.
Artikel 2.
De toelage wordt bepaald op basis van de capaciteit.
Artikel 3.
De toelage bedraagt 300 EUR per toegewezen opvangplaats en per jaar.
Dit bedrag wordt vanaf 01 januari 2009 jaarlijks aangepast aan de gezondheidsindex.
300,00 EUR x index december X , met X = dienstjaar en een eerste maal in januari 2009).
index december 2007 (aanvangsindex)
Artikel 4.
Het kinderdagverblijf (de aanvrager) moet jaarlijks zijn aanvraag in september indienen bij het
stadsbestuur. Bij deze aanvraag moet het attest van Kind en Gezin bijgevoegd worden, waaruit de
erkenning en de capaciteit van het kinderdagverblijf zal blijken.
De aanvraag zal gestaafd worden door de rekening van het voorgaande dienstjaar.
De uitbetaling van de subsidie gebeurt in november.
Artikel 5.
Een mini-chrèche, een zelfstandig kinderdagverblijf of een erkend kinderdagverblijf dat in de loop
van het dienstjaar wordt opgestart, zal een toelage ontvangen naar rato van het aantal maanden
dat er opvang wordt aangeboden.
In dergelijk geval moet bij de aanvraag een attest van Kind en Gezin bijgevoegd worden, waaruit
de erkenning en de capaciteit van het kinderdagverblijf zal blijken.
De aanvraag zal gestaafd worden met het budget van het dienstjaar.
Artikel 6.
Dit subsidiereglement is niet van toepassing op het stedelijk kinderdagverblijf (crèche) ‘Ons
Zonneke’, de onthaalmoeders en de buitenschoolse kinderopvang.

Art. 2. Dit subsidiereglement te laten ingaan vanaf 01 januari 2008.
Art. 3. Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van dit
subsidiereglement.
Namens de raad:

Renaat KAMERS
secretaris

René LEROY
voorzitter

