STAD LEUVEN
Uittreksel uit het notulenboek van de gemeenteraad

Openbare zitting van 23 juni 2014
Aanwezig:
burgemeester-voorzitter Louis Tobback;
de schepenen Cari Devlies, Dirk Robbeets, Dirk Vansina, Denise Vandevoort, Myriam Fannes, Mohamed
Ridouani, Els Van Hoof, Bieke VerHnden en Erik Vanderheiden;
de raadsleden Frieda Aerts, Herwig Beckers, Sabine Bovend’aerde, Jaak Brepoels, Karin Brouwers, Patricia
GeyseRs, Lies Corneillie, Rik Daems, Fatiha Dahmani, Mich De Winter, Fred Debrun, Zeger Debyser, Katelijne
Dedeurwaerder, Marleen Demuynck, David Dessers, Tine Eerlingen, lafle-El Abouzi, Saïd El Khadraoui, Johan
Geleyns, Hagen Goyvaerts, Renate Hufkens, Alfons Laeremans, Eveline Madrid, Pierre Neefs, Lothe Ramakers,
Gunther Rens, Liesbet Stevens, Toon Toelen, Griet Valgaeren, Karen Van Herck, Thomas Van Oppens, Peter
Van Rompuy, Hilde Van Wichelen, Lalynn Wadera en Mieke Wellens;
stadssecretaris Gust Vriens;
Afwezig : de raadsleden Herwig Beckers, Patricia Ceysens, Laila El Abouzi, Gunther Rens en Hilde Van
Wichelen.

GR105866
FINANCIËN / Retributies
Retributiereglement op de stedelijke kinderdagverblijven

-

Wijziging Goedkeuring
*

DE GEMEENTERAAD,
Gelet op de toestand van de stadsfinanciën;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 30 augustus 2004 aangaande het retributiereglement op het
kinderdagverblijf Craenendonck;
Gelet op het ministerieel besluit van 17 maart 2008 tot bepaling van de financiële bijdrage van de gezinnen voor
de opvang van kinderen in kinderdagverblijven en diensten voor onthaalouders;
Gelet op het decreet van 20 april 2012 houdende de Organisatie van kinderopvang van baby’s en peuters;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 22 november 2013 houdende de subsidies en de eraan
gekoppelde voorwaarden voor de realisatie van specifieke dienstverlening door gezinsopvang en groepsopvang
van baby’s en peuters;
Gelet op het ministerieel besluit van 23 april 2014 tot uitvoering van het subsidiebesluit van 22 november 2013;
Gelet op het huishoudelijk reglement stedelijke kinderdagverblijven;
Overwegende dat in dit huishoudelijk reglement enkele financiële implicaties zijn opgenomen die dienen
overgenomen te worden in het retributiereglement op de stedelijke kinderdagverblijven;
Gelet op de besprekingen gevoerd in de raadscommissie financiën;
Gelet op het gemeentedecreet;
Op voordracht van het college van burgemeester en schepenen,

BESLUIT:
Artikel 1 Omschrijving retributie
Van de ouder(s) of de personen die het bewaarrecht houden over het kind wordt voor de opvang in de
stedelijke kinderdagverblijven een dagelijkse bijdrage gevraagd conform het ministerieel besluit van 17 maart
2008 tot bepaling van de financiële bijdrage van de gezinnen voor de opvang van kinderen in
kinderdagverblijven en diensten voor onthaalouders.
Toekomstige wijzigingen aan de bepalingen van het ministerieel besluit worden vanaf de dag van hun
inwerkingtreding automatisch van toepassing op de dienst onthaalouders van de stad Leuven,
—

Artikel 2 Retributieplichtige
De retributie is verschuldigd door de aanvrager van de kinderopvang.
-

Artikel 3 Tarief
§j Daprs
Da dagprijs wordt berekend conform de bepalingen in het ministerieel besluit van 17 maart 2008 tot bepaling
van de financiële bijdrage van de gezinnen voor de opvang van kinderen in kinderdagverblijven en diensten
voor onthaalouders.
§ 2 Bijdrage in kosten afvalverwerking, administratie en facturatie
Bovenop de dagprijs wordt er een bijdrage van 3 o,/ van de dagprijs aangerekend als bijdrage in de kosten voor
afvalverwerking administratie en facturatie.
-

—

Voor alle niet-gerechtvaardigde afwezigheidsdagen wordt de dagprijs aangerekend.
Laijdiafn
Bij het laattijdig afhalen (na sluitingstijd) van het kind wordt een bijkomende kost van € 3,00 per begonnen half
uur aangerekend.
§ 5 Onverwittigd afwezig
Bij niet of laattijdig verwittigen van de afwezigheid van het kind wordt een bijkomende kost van 25 % van de
dagprijs aangerekend, met als minimum de minimum dagprijs voorzien in het ministerieel besluit van 17 maart
2008. Deze kost wordt aangerekend op gerechtvaardigde en niet-gerechtvaardigde afwezigheidsdagert
Ouders ontvangen kosteloos 2 badges voor de toegangsbeveiliging. Voor het niet-tijdig inleveren of bij verlies
van deze badge wordt een forfaitaire kost van € 25,00 per niet-ingeleverde of verloren badge aangerekend.
Artikel 4 Betaalwijze
De retributie dient op het eerste verzoek betaald te worden. Bij gebrek aan betaling in der minne zal de
retributie ingevorderd worden via dwangbevel overeenkomstig artikel 94 van het gemeentedecreet of via
gerechtelijke weg.
-

Artikel 5 Algemene bepalingen
Onderhavig reglement wordt op 1 september 2014 van kracht. Het gemeenteraadsbesluit van 30 augustus
2004 wordt opgeheven vanaf het in voege treden van onderhavig reglement.
Dit besluit wordt voor kennisneming naar de gouverneur van Vlaams-Brabant gezonden.
—

Stemming:

Goedgekeurd met algemene stemmen (40 stemgerechtigde leden).
Gedaan in het stadhuis, datum als hierboven.
Voor eensluidend uittreksel:
Op last van de raad
de stadssecretaris
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