REGLEMENT

Gemeenteraad van 25 maart 2004

SUBSIDIE TER VERBETERING VAN DE KWALITEIT VAN DE VOOR- EN NASCHOOLSE
KINDEROPVANG IN TIENEN EN PROEFPROJECT
Art. 1.
Alleen scholen die op het grondgebied van Tienen opvang organiseren voor kinderen tussen 2,5 en 12 jaar
kunnen in aanmerking komen voor de « subsidie ter verbetering van de kwaliteit van de voor- en naschoolse
kinderopvang in Tienen » van de Stad Tienen.
Hiervoor zal een krediet in de begroting voorzien worden van € 3000.
Art. 2.
Een basissubsidie (€ 100) ter verbetering van de kwaliteit van de kinderopvang in de scholen is in regel
mogelijk voor de scholen die aan alle volgende voorwaarden voldoen :
- Voor- en naschoolse kinderopvang verzorgen voor kinderen van 2,5 tot 12 jaar met een minimum van 3
uur per dag (exclusief de wettelijke 15 min.) gedurende het volledig schooljaar waarop de
subsidieaanvraag betrekking heeft;
- De school of de deellocatie is gelegen op het grondgebied van de Stad Tienen en opgenomen in het
lokaal beleidsplan Kinderopvang 2003-2005;
- De school is erkend door de gewestelijke onderwijsinstantie;
- In de locatie zelf is een telefoon aanwezig en een EHBO-koffer;
- Men beschikt over een huishoudelijk reglement en een verzekering Burgerlijke aansprakelijkheid en
lichamelijke ongevallen zowel voor de begeleiders als voor de kinderen.
Art. 3.
De subsidie wordt gebruikt voor de aankoop van duurzaam spelmateriaal en/of aanvulling van EHBO-koffer.

jeugddienst

Art. 4.
De subsidie ter verbetering van de kwaliteit van de kinderopvang in Tienen wordt eens per jaar door het
College van Burgemeester en Schepenen toegekend, na advies van het lokaal overleg BKO. Voor de subsidie
begint een werkjaar op 1 september en eindigt op 30 juni van het volgende kalenderjaar. De
subsidieaanvraag moet ingediend worden uiterlijk op 15 oktober van het subsidiejaar bij het College van
Burgemeester en Schepenen, Grote Markt 27, 3300 Tienen. De postdatum geldt als bewijs.
Art. 5.
Het op de begroting voorziene en door de Gemeenteraad goedgekeurde budget voor de subsidie ter
verbetering van de kwaliteit voor- en naschoolse kinderopvang in Tienen wordt door het College van
Burgemeester en Schepenen verdeeld onder de scholen die een aanvraag tot subsidie hebben ingediend, à
rato van
a) de basissubsidie van € 100 per initiatief dat aan de basisvoorwaarden voldoet omschreven in artikel 2
b) het resterende budget wordt verdeeld aan de hand van het puntensysteem omschreven in art.6.
Art. 6.
Het puntensysteem voor de berekening van de bijkomende subsidie geldt als volgt :
a) 10 punten per locatie waar de school een kinderopvang op woensdagnamiddag organiseert.
b) 5 punten per locatie waar de school op woensdagnamiddagen een vervoer organiseert naar bestaande
opvanginitiatieven.
c) 10 punten per locatie indien op regelmatige basis meer dan 20 kinderen worden opgevangen.

d) 15 punten per locatie indien de kinderen, binnen de bestaande opvangperiodes ook de gelegenheid
wordt aangeboden tot bijkomende georganiseerde activiteiten waarbij de kinderen zelf een vrije keuze
hebben tussen studie en spel.
e) 10 punten per locatie indien er een duidelijk gestructureerde vorm van kinderinspraak kan aangetoond
worden.
f) 10 punten per locatie waar een aangrenzende buitenspeelruimte(n) effectief benut worden.
g) 10 punten wanneer de begeleiders per werkingsjaar minimum 2 dagdelen (1 dagdeel = 3u.) relevante
vorming kunnen aantonen.
De geldwaarde van een punt wordt jaarlijks vastgesteld aan de hand van de geldig ingediende
subsidieaanvragen. Zij wordt bepaald door toepassing van de volgende formule:
Subsidiebedrag – de basissubsidies = waarde per punt
Som van alle behaalde punten
Art. 7.
De subsidie wordt elk jaar uitbetaald op het rekeningnummer van de school. De stukken ter staving (art. 2&6)
en bewezen kosten moeten voor 1 juli van het subsidiejaar ingediend worden t.a.v. het College van
Burgemeester en Schepenen van en te Tienen. Deze gemaakte onkosten zijn minimum gelijk aan het
subsidiebedrag. Is dit niet het geval, dan wordt de uit te betalen subsidie beperkt tot de bewezen kosten.
Art. 8.
De inrichters en de directies die een subsidie aanvragen gaan akkoord met een eventuele controle ter
plaatse. Het College van Burgemeester en Schepenen zal de subsidie inhouden of terugvorderen indien blijkt
dat men bewust verkeerde inlichtingen verstrekte. Bovendien zal aan de school de volgende vijf werkjaren
geen subsidie meer worden uitgekeerd. In geval van betwisting zal het college van burgemeester en
schepenen het lokaal overleg BKO om advies vragen.
Art. 9.
Een school die volledig voor haar voor- en naschoolse opvang in de toekomst een beroep doet op een door
Kind en Gezin erkend opvanginitiatief kan op dat moment niet langer aanspraak maken op de subsidie. Alle
reeds aangekochte materialen moeten worden overgedragen aan bovengenoemd initiatief.
Art. 10.
Naast de scholen kunnen ook initiatieven – de welke buitenschoolse kinderopvang organiseren voor minimum
7 kinderen tussen 2,5 en 12 jaar op het grondgebied van Tienen - instappen in het proefproject. Dit houdt in
dat zij beroep kunnen doen op een budget van € 3000. Dit budget wordt verdeeld aan de hand van bewezen
uitbetalingen van onkostenvergoedingen aan studenten, van min. 15 jaar en max. 21 jaar, die op vrijwillige
basis meewerken aan de opvang.
De taak van deze studenten mag niet beperkt zijn tot toezicht. Deze studenten worden ingeschakeld als extra
hulp en zorgen voor bijkomende animatie wat de kwaliteit van de opvang alleen maar ten goede kan komen.
De vrijwilligers mogen dus niet ingezet worden ter vervanging van het bestaande toezicht.
Het bedrag van de onkostenvergoeding is € 4 per uur. Wanneer het aantal aanvragen de beschikbare
middelen overschrijdt, wordt de toelage procentueel verminderd.
De studenten die deelnemen aan het proefproject worden verzekerd door de scholen zelf.

