PROVINCIE VLAAMS-BRABANT
Arrondissement LEUVEN

UITTREKSEL UIT HET REGISTER DER BERAADSLAGINGEN
VAN DE GEMEENTERAAD

Zitting van 26 mei 2009

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, Johny Vandenbosch,
Georges Moreau, Linda Herbots, Anita Uyttebroek, Yves Simons, Luc Hombroux, Marc Richelle, Eddy
Vandenbosch, Francis Conard, Edouard Van Hauwermeiren, Frank Stevens, raadsleden;
en Renaat Kamers, secretaris.

PUNT 6 - WELZIJN - KINDEROPVANG – SUBSIDIEREGLEMENT TOELAGE AAN
ONTHAALOUDERS
DE RAAD,
Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;
Gelet op de brief van de onthaalouders van Landen, begin 2008, gericht aan het
schepencollege met de vraag om extra ondersteuning;
Gelet op het subsidiereglement ‘toekennen subsidie aan mini-crèches, zelfstandige
kinderdagverblijven en erkende kinderdagverblijven’, goedgekeurd door de gemeenteraad
in zitting van 18 december 2007;
Overwegende dat de onthaalouders een grote groep vormen binnen het Landense
kinderopvanglandschap; dat door de groeiende vraag naar opvanginitiatieven de groep
van onthaalouders niet verwaarloosd mag worden; dat er gestreefd moet worden naar
een gelijkschakeling tussen de subsidies aan de kinderdagverblijven en aan de
onthaalouders;
Gelet op het advies van de dienst Financiën om een apart subsidiereglement voor
onthaalouders goed te keuren; dat gezien het grote verschil in werking, niet evident is om
de voorwaarden voor toekenning van subsidies aan onthaalmoeders op te nemen in het
bestaande subsidiereglement inzake toekennen subsidie aan mini-crèches, zelfstandige
kinderdagverblijven en erkende kinderdagverblijven’;
Gelet op het ontwerp van subsidiereglement, zoals aangepast door het college van
burgemeester en schepenen in zitting van 12 mei 2009;
Overwegende dat bij de opmaak van het budget 2009 rekening werd gehouden met deze
extra toelage;
Gehoord Frank Stevens die wenst te weten wat verstaan wordt onder werkingskosten;
Gehoord de schepen Josseline Pansaerts die antwoordt dat dit begrip ruim
geïnterpreteerd moet worden en dat hieronder bijv. het elektriciteitsverbruik, de afgesloten
verzekeringspolissen, de aankoop van speelgoed en voeding, … ressorteren;
Na beraadslaging,
Aangenomen met algemeenheid van stemmen;
Hebben voor gestemd: Kris Colsoul, Gino Debroux, Josseline Pansaerts, Yvette Mues,
Rik Gysemberg, Wilfried Roosen, Jean Vanrijkel, Johny Vandenbosch, Yves Simons, Luc
Hombroux, Marc Richelle, Eddy Vandenbosch, Didier L’homme, Frank Stevens, Serge
Schreurs, Didier Reynaerts, Linda Herbots, Georges Moreau, Francis Conard, Anita
Uyttebroek, Edouard Van Hauwermeiren en René Leroy;
BESLUIT:
Artikel 1. Het hierna vermeld reglement ‘subsidie aan onthaalouders’ goed te keuren:
SUBSIDIE AAN ONTHAALOUDERS
Artikel 1.
Vanaf 2009 kan, binnen de grenzen van het jaarlijks door de gemeenteraad goedgekeurde budget
en het daartoe uitgetrokken krediet, de stad Landen een subsidie toekennen aan:
1. een onthaalouder, aangesloten bij een door Kind & Gezin erkende dienst voor
Opvanggezinnen, die in Landen is ingeschreven in het bevolkingsregister op de
datum van de aanvraag van de subsidie en op het grondgebied van de stad
Landen opvang organiseert;
2. een onthaalouder, erkend als zelfstandige onthaalouder met een attest van
toezicht uitgereikt door Kind & Gezin, die in Landen is ingeschreven in het
bevolkingsregister op de datum van de aanvraag van de subsidie en op het
grondgebied van de stad Landen opvang organiseert.
Artikel 2.

De onthaalouder ontvangt bij de opstart een eenmalige startpremie van 620,00 EUR onder de
volgende voorwaarden:
1. de onthaalouder moet de aanvraag tot verkrijgen van de startpremie binnen de 3
maanden na opstart indienen bij de dienst Welzijn, afdeling Kinderdagverblijf, van de
stad Landen op volgend adres: E. Moyaertslaan 2 te 3400 Landen, met bijgevoegd
het attest van toezicht van Kind & Gezin;
2. de onthaalouder zal nog minstens vijf jaar, vanaf de datum van opstart, de activiteit
van onthaalouder uitoefenen;
3. de onthaalouder zal, indien hij zijn activiteit als onthaalouder voortijdig stopzet, de
volledig ontvangen subsidie terugbetalen aan de stad Landen;
4. de onthaalouder zal indien hij zijn activiteit als onthaalouder voortijdig stopzet omwille
van medische redenen, gestaafd door een medisch attest, de ontvangen subsidie
naar rata van de niet gepresteerde jaren terugbetalen aan de stad Landen;
5. de onthaalouder meldt de beëindiging schriftelijk binnen de maand aan de dienst
Welzijn, afdeling Kinderdagverblijf, van de stad Landen op volgend adres: E.
Moyaertslaan 2 te 3400 Landen;
6. de uitbetaling van deze subsidie gebeurt binnen de drie maanden na het indienen van
de aanvraag;
7. dit bedrag wordt vanaf 01 januari 2009 jaarlijks aangepast aan de gezondheidsindex.
Formule: 620,00EUR x index januari X
index januari 2009
met X = dienstjaar en een eerste maal in januari 2010.
Artikel 3.
Vanaf het tweede jaar, ontvangt de onthaalouder een jaarlijkse werkingssubsidie van 120,00 EUR
per fulltime opvangplaats per jaar om de dagelijkse werking te verzekeren. Voor de toekenning van
de jaarlijkse subsidie moet voldaan worden aan de volgende voorwaarden:
1. de onthaalouder vangt op jaarbasis gemiddeld minimum twee kinderen per jaar op.
2. de onthaalouder moet de aanvraag tot subsidiëring vóór 31 april van elk kalenderjaar
indienen bij de dienst Welzijn, afdeling Kinderdagverblijf, van de stad Landen op
volgend adres: E. Moyaertslaan 2 te 3400 Landen. Volgende attesten moeten
toegevoegd zijn:
a. een attest waardoor wordt aangetoond dat de onthaalouder aangesloten is bij een
erkende dienst voor opvanggezinnen of als zelfstandige onthaalouder werkt met
een attest van toezicht van Kind & Gezin;
b. een document van de dienst voor Opvanggezinnen of door Kind & Gezin waaruit
blijkt hoeveel kinderen de onthaalouder in het voorbije kalenderjaar gemiddeld
opving, met een minimum van twee kinderen;
c. een document van de dienst voor Opvanggezinnen of door Kind &Gezin waaruit
blijkt gedurende hoeveel maanden het voorbije kalenderjaar de activiteit als
onthaalouder werd uitgeoefend;
d. een kopie van de werkingskosten van het voorbije kalenderjaar.
3. indien de onthaalouder geen volledig kalenderjaar activiteit uitvoerde, moet de exacte
datum van stopzetting van de onthaalactiviteit schriftelijk meegedeeld worden en wordt
in dat jaar de jaarlijkse werkingssubsidie berekend naar rato van het aantal begonnen
maanden.
4. de uitbetaling van deze subsidie gebeurt in de maand juni.
5. dit bedrag wordt jaarlijks aangepast aan de gezondheidsindex. Formule:
120,00 EUR x index januari X
index januari 2009
met X = dienstjaar en een eerste maal in januari 2010.

Art. 2. De data voor 2009 voor de aanvraag van de jaarlijkse werkingssubsidie en voor de
uitbetaling van deze werkingssubsidie – in afwijking van voornoemd reglement – vast te
stellen op respectievelijk 30 augustus 2009 (zie artikel 3 - § 2) en november 2009 (zie
artikel 3 - § 4).
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