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KINDEROPVANG - HUISHOUDELIJK REGLEMENT
AANPASSING TARIEVEN - GOEDKEURING

-

De gemeenteraad,
Gelet op het besluit van 30 maart 2015 houdende het huishoudelijk reglement kinderopvang;
Overwegende dat door indexering vanaf 01.01.2018 de minima en maxima waarbinnen initiatieven
buitenschoolse kinderopvang hun tarief kunnen bepalen verhoogd zijn, dat zich bijgevolg een
aanpassing opdringt van de tarieven opgenomen in de bijlage van het huishoudelijk reglement van
de kinderopvang;
Gelet op de afspraak met de verschillende IBO's in Torhout om dezelfde tarieven te hanteren;
Gelet op de bepaling dat elke wijziging aan het huishoudelijk reglement twee maanden op voorhand
aan de gebruiker kenbaar moet worden gemaakt;
Overwegende dat meerdere wijzigingen moeten worden aangebracht;
Gelet op artikel 42 van het gemeentedecreet;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLUIT: met eenparigheid.
Artikel 1 - In de bijlage van het huishoudelijk reglement van de kinderopvang, vastgesteld bij
gemeenteraadsbesluit van 30 maart 2015, wordt de tekst over de tarieven vermeld onder de titel
"Kostprijs:" aangepast als volgt:
Kostprijs (vanaf 01.07.2018):
Opvang

Voorschools, naschools: 1 EUR per begonnen half uur

Woensdagnamiddag
o Ofwel wordt er gerekend per begonnen half uur
o Ofwel hanteren we de tarieven zoals bij de schoolvrije dagen en vakanties.
Hiervoor wordt telkens het voordeligst tarief berekend

Vakantie en schoolvrije dagen
o Bij verblijf van 3 uren of minder: 4,75 euro
o Bij verblijf voor de duur van 3 tot 6 uren: 7,10 euro
o Bij verblijf van meer dan 6 uren: 14 euro



Vermindering van 25% wanneer meerdere kinderen uit hetzelfde gezin op dezelfde dag
opgevangen worden; cumuleerbaar met het sociaal tarief.

Artikel 2 - Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2018.
Artikel 3 - Onderhavig besluit bekendgemaakt worden overeenkomstig artikel 186 van het
gemeentedecreet.
Aldus vastgelegd in zitting, maandag 23 april 2018.
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