Gemeenteraad
zitting van 26 januari 2015
FINANCIËN
Belastingen en ontvangsten
Besluit

Goedgekeurd

Samenstelling:
Aanwezig:
de heer Louis Tobback, burgemeester-voorzitter; de heer Carl Devlies, schepen; de heer Dirk
Robbeets, schepen; de heer Dirk Vansina, schepen; mevrouw Denise Vandevoort, schepen; de heer
Mohamed Ridouani, schepen; mevrouw Els Van Hoof, schepen; mevrouw Bieke Verlinden, schepen;
de heer Erik Vanderheiden, schepen; de heer David Dessers, raadslid; mevrouw Eveline Madrid,
raadslid; mevrouw Fatiha Dahmani, raadslid; de heer Fons Laeremans, raadslid; de heer Fred
Debrun, raadslid; mevrouw Frieda Aerts, raadslid; mevrouw Griet Valgaeren, raadslid; de heer
Gunther Rens, raadslid; de heer Hagen Goyvaerts, raadslid; mevrouw Heleen Witdouck, raadslid; de
heer Herwig Beckers, raadslid; mevrouw Hilde Van Wichelen, raadslid; de heer Jaak Brepoels,
raadslid; de heer Johan Geleyns, raadslid; mevrouw Karin Brouwers, raadslid; mevrouw Katelijne
Dedeurwaerder, raadslid; mevrouw Laila El Abouzi, raadslid; mevrouw Lalynn Wadera, raadslid;
mevrouw Lies Corneillie, raadslid; mevrouw Liesbet Stevens, raadslid; mevrouw Lothe Ramakers,
raadslid; mevrouw Marleen Demuynck, raadslid; de heer Mich De Winter, raadslid; mevrouw Mieke
Wellens, raadslid; mevrouw Patricia Ceysens, raadslid; de heer Pierre Neefs, raadslid; mevrouw
Renate Hufkens, raadslid; mevrouw Sabine Bovendaerde, raadslid; de heer Saïd El Khadraoui,
raadslid; de heer Thomas Van Oppens, raadslid; mevrouw Tine Eerlingen, raadslid; de heer Toon
Toelen, raadslid; de heer Zeger Debyser, raadslid
de heer Gust Vriens, stadssecretaris
Verontschuldigd:
mevrouw Myriam Fannes, schepen; mevrouw Karen Van Herck, raadslid; de heer Rik Daems, raadslid

Stemming
Individuele stemming
- 31 stem(men) voor: Louis Tobback; Carl Devlies; Dirk Robbeets; Dirk Vansina; Denise Vandevoort;
Mohamed Ridouani; Els Van Hoof; Bieke Verlinden; Erik Vanderheiden; David Dessers; Eveline
Madrid; Fatiha Dahmani; Fons Laeremans; Heleen Witdouck; Herwig Beckers; Hilde Van Wichelen;
Jaak Brepoels; Johan Geleyns; Karin Brouwers; Laila El Abouzi; Lalynn Wadera; Lies Corneillie;
Liesbet Stevens; Lothe Ramakers; Marleen Demuynck; Mich De Winter; Mieke Wellens; Pierre Neefs;
Saïd El Khadraoui; Thomas Van Oppens; Toon Toelen
- 11 onthouding(en): Fred Debrun; Frieda Aerts; Griet Valgaeren; Gunther Rens; Hagen Goyvaerts;
Katelijne Dedeurwaerder; Patricia Ceysens; Renate Hufkens; Sabine Bovendaerde; Tine Eerlingen;
Zeger Debyser
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2015_GR_00025 - Belasting- en retributiereglementen - Retributiereglement op
de teledienst voor zieke en gehandicapte kinderen - Goedkeuring
Beschrijving
Beknopte samenvatting

Het gemeenteraadsbesluit betreft een wijziging aan het retributiereglement teledienst voor zieke en
gehandicapte kinderen. Overeenkomstig artikel 253 § 1, 3° van het gemeentedecreet wordt een
kopie van het besluit overgemaakt aan de provinciegouverneur.
Juridische grond

- het gemeenteraadsbesluit van 19 januari 1987 aangaande het retributiereglement teledienst voor
zieke en gehandicapte kinderen
- het ministerieel besluit van 23 april 2014 tot uitvoering van het subsidiebesluit van 22 november
2013
- 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
- het decreet van 20 april 2012 houdende de organisatie van kinderopvang van baby’s en peuters
- het koninklijk besluit van 21 november 2008 tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 januari
1965 houdende algemene regeling inzake reiskosten
- 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
- het artikel 42 § 3, 186 en 253 van het gemeentedecreet
Argumentatie

De stad Leuven biedt diensten voor opvang van zieke kinderen via een teledienst aan, waarvoor de
ouders een bijdrage betalen, berekend conform het betreffende ministerieel besluit. De laatste
aanpassing van het reglement dateert van 1987, een actualisatie van het reglement is aangewezen.

Besluit
Artikel 1

De wijzigingen aan het retributiereglement op de teledienst voor zieke en gehandicapte kinderen
goed te keuren.

Bijlagen
1. 2015_01_26_opvang_teledienst_zieke_kinderen.docx
Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens de Gemeenteraad
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Retributiereglement op de teledienst voor zieke en gehandicapte kinderen

Artikel 1 – Omschrijving retributie
Van de ouder(s) of de personen die het bewaarrecht houden over het kind wordt voor de
opvang van een ziek of gehandicapt kind door de “Teledienst voor zieke en gehandicapte
kinderen” 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 teledienst.

Artikel 2 - Retributieplichtige
De retributie is verschuldigd door de aanvrager van de opvang via teledienst.

Artikel 3 - Tarief
§ 1 - Dagprijs
De 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 vervoerskosten
De dagprijs wordt verhoogd met een vaste bijdrage van € 1,50 per dag en per gezin.

§ 3 – Overschrijding gereserveerde uren
Indien de gereserveerde uren opvang overschreden worden, wordt een toeslag aangerekend
van € 3,00 per begonnen half uur.

§ 4 – Annulering
Bij niet of laattijdig annulering van een oproep tot opvang blijft de bijdrage zoals vastgesteld in
§ 1 verschuldigd.

§ 5 – Documenten
Wanneer de gevraagde documenten, die als basis dienen voor de berekening van de bijdrage,
niet of niet tijdig worden voorgelegd, wordt de maximum dagprijs aangerekend.
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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 onmiddellijk van kracht. Het gemeenteraadsbesluit van 19 januari
1987 aangaande hetzelfde onderwerp wordt opgeheven vanaf het in voege treden van
onderhavig reglement.
Dit besluit wordt voor kennisneming naar de gouverneur van Vlaams-Brabant gezonden.

de stadssecretaris
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de voorzitter

