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SUBSIDIEREGLEMENT VOOR KINDEROPVANGINITIATIEVEN 0 – 3 JAAR
vastgesteld in zitting van de gemeenteraad van 3 juli 2014
FINANCIËLE ONDERSTEUNING
Artikel 1.
Kinderopvanginitiatieven voor kinderen tussen 0 en 3 jaar (baby’s en peuters) kunnen, binnen de perken van het budget
goedgekeurd door de gemeenteraad, een subsidie ontvangen. De subsidies worden verleend volgens de voorwaarden
opgesomd in dit reglement.
Artikel 2.
Ieder kinderopvanginitiatief in Oostrozebeke, dat zich richt tot kinderen tussen 0 en 3 jaar (baby’s en peuters) komt
hiervoor in aanmerking. Dit gaat zowel over gezins- als groepsopvang. Voorwaarde is dat het kinderopvanginitiatief
beschikt over de door Kind & Gezin uitgereikte vergunning, nodig om kinderopvang te organiseren.
Artikel 3.
Het subsidiedossier bestaat uit:



het invulformulier, aangeleverd door het gemeentebestuur;
kopie van vergunningsbewijs van Kind & Gezin

Geen ander formulier dan datgene aangeleverd door het gemeentebestuur kan door het kinderopvanginitiatief gebruikt
worden. Het invulformulier kan worden teruggevonden op de website van de gemeente of kan aangevraagd worden bij
de dienst kinderopvang op het telefoonnummer 056 67 11 35 of via e-mail kinderopvang@oostrozebeke.be.
Artikel 4.
Het indienen van het subsidiedossier kan online via kinderopvang@oostrozebeke.be of door het invulformulier samen
met het gevraagde bewijsstuk af te geven aan het loket van burgerzaken of in het gemeenschapscentrum.
De subsidieaanvraag moet ingediend worden vóór 1 november van het lopend werkjaar.
Artikel 5.
Elk werkjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december.
Kinderopvanginitiatieven die tijdens het werkjaar hun activiteit stopzetten of kinderopvanginitiatieven die gedurende het
werkjaar een initiatief opstarten, krijgen een subsidie, in verhouding met het aantal volledige maanden dat ze werkzaam
waren.
Artikel 6.
Het bedrag van de subsidies wordt bepaald op basis van het aantal voltijdse kindplaatsen:




voor de eerste 4 kinderen een toelage van 30,00 euro per kind;
de
vanaf het 5 t.e.m. 8 kinderen een toelage van 20,00 euro per kind;
de
vanaf het 9 kind een toelage van 10,00 euro per kind.

Per kinderopvanginitiatief wordt maximaal 500,00 euro uitgereikt.
Artikel 7.
De uitbetaling van de subsidie gebeurt in overeenstemming met het gemeentedecreet door overschrijving op de
bankrekening van het kinderopvanginitiatief.
MATERIËLE ONDERSTEUNING
Artikel 8.
De opvanginitiatieven worden per jaar vrijgesteld van betaling van de huisvuilzak 60 liter zwart voor 10 zakken per
beginnende schijf van vier voltijdse kindplaatsen. Het aantal kinderen wordt bepaald op basis van de capaciteit bepaald
door Kind & Gezin op 1 september van het vrijstellingsjaar. Deze vrijstelling gebeurt door het zelf afhalen van zakken in
het gemeenschapscentrum in de loop van de maand oktober. De kinderopvanginitiatieven krijgen voorafgaandelijk een
brief
Artikel 9.
De opvanginitiatieven kunnen gratis spelmateriaal ontlenen via de spelotheek in de bibliotheek.
Subsidiereglement: vaststellen

Artikel 10.
De opvanginitiatieven kunnen gratis speelgoedboxen met divers materiaal ontlenen in de bibliotheek. Deze boxen zijn
enkel te ontlenen door de kinderopvanginitiatieven. Een box wordt ontleend voor maximum 6 weken. Verlenging kan
voor 3 weken, als er geen andere aanvragen zijn voor de box.
ALGEMEENHEDEN
Artikel 11.
Als blijkt dat onjuiste gegevens zijn verstrekt of als de voorwaarden van dit besluit niet zijn nageleefd, kan het college
van burgemeester en schepenen op grond van deze regeling:



de toegekende subsidie geheel of gedeeltelijk terugvorderen van het betrokken kinderopvanginitiatief;
het betrokken kinderopvanginitiatief van verdere subsidiëring uitsluiten.

Artikel 12.
Dit reglement is met terugwerkende kracht van toepassing vanaf 1 januari 2014.
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