REGLEMENT

Gemeenteraad van 16 december 2021

RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR DEELNAME AAN DE BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG
Art. 1
Met ingang van 1 september 2022 t/m 31 december 2025 wordt er een retributie geheven op de deelname
aan de buitenschoolse kinderopvang in Tienen.
Art. 2
De retributie is verschuldigd door de aanvrager van de buitenschoolse kinderopvang.
Art. 3
De stad Tienen besteedt de organisatie van de buitenschoolse kinderopvang uit aan Ferm Kinderopvang vzw.
Deze externe partner staat in voor de organisatie van:
- voor- en naschoolse opvang in alle Tiense basisscholen:
- vanaf 07.00 uur tot een kwartier voor aanvang van de school,
- vanaf een kwartier na het einde van de schooltijd tot 18.00 uur,
- op woensdagnamiddagen, een kwartier na het einde van de schooltijd tot 18.00 uur,
- vakantieopvang in het Vrijetijdscentrum en/of het Houtemveld:
- elke werkdag van 07.00 tot 18.00 uur,
- tijdens alle schoolvakanties,
- niet op feestdagen.
De stad Tienen voorziet tijdens schoolvakanties een aanvullend en complementair aanbod in de vorm van
speelpleinwerking, themakampen, workshops …
Art. 4
De bedragen van de retributies worden vastgesteld als volgt:
Normaal tarief:
Voor- en naschoolse kinderopvang in de basisscholen
€ 1,19 per begonnen halfuur
Woensdagnamiddag
€ 1,19 per begonnen halfuur
€ 7,57 voor een halve dag (minder dan 6 uur)
€ 15,11 voor een hele dag (6 uur of langer)
Vakantiedagen
€ 7,57 euro voor een halve dag (minder dan 6 uur)
€ 15,11 voor een hele dag (6 uur of langer)

Verminderd tarief:
Voor gezinnen met meerdere kinderen die op éénzelfde dag naar de opvang komen geldt vanaf het eerste kind:
€ 0,89 per begonnen halfuur
€ 5,68 voor een halve dag
€ 11,33 voor een hele dag
Art. 5
Personen met financiële moeilijkheden kunnen een sociaal tarief aanvragen bij de verantwoordelijke van de
opvang. Er wordt onderzocht of deze persoon recht heeft op een sociaal tarief aan de hand van het aanslagbiljet
of recente loonbrieven. Het sociaal tarief wordt toegekend voor één jaar.
Het sociaal tarief bedraagt:
€ 0,60 per begonnen halfuur
€ 3,79 voor een halve dag
€ 7,56 voor een hele dag
Art. 6
De bedragen van de retributies zijn in overeenstemming met het Besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei
2014 houdende de subsidievoorwaarden voor buitenschoolse gezinsopvang en groepsopvang.
Art. 7
Als bijkomende kost betaalt de aanvrager van de kinderopvang een administratiebijdrage van € 20,50 per
schooljaar voor het hele gezin.
Gezinnen die recht hebben op het sociaal tarief betalen een bijdrage van € 10,00 per schooljaar.
Art. 8
Voor het te laat afhalen van kinderen betaalt de aanvrager € 12,50 per kind, per begonnen halfuur.
Art. 9
Dit reglement heeft slechts uitwerking voor zover de opdracht met betrekking tot de buitenschoolse
kinderopvang wordt gegund aan en gesloten met de externe dienstverlener aan wie de gunningsbeslissing ter
kennis werd gegeven conform de beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 24
november 2020.

