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10. Subsidiereglement - Twee onder één dak - Uitbreiding reglement
Motivering
Aanleiding en context
Met het raadsbesluit van 17.03.2014 werden de voorwaarden van “2 onder 1” dak bepaald.
Toen was er geen sprake van een bestaand initiatief dat de overstap wil maken naar de “2 onder 1
dak” formule waar bij die opstart een investering door 1 onthaalouder is gedaan. Om het aantrekkelijk
te maken om een tweede onthaalouder te vinden die in zulk project wil instappen moet er een regeling
komen voor reeds gedane investeringskosten.
Juridische grond
het gemeentedecreet van 15 juli 2005 na wijzigingen, artikel 42 en 43.
Argumentatie
De formule “2 onder 1 dak” biedt de mogelijk om meer kinderopvangplaatsen te genereren dan 2
afzonderlijke onthaalouders apart. Om de tweede onthaalouder te vinden moet de situatie
aantrekkelijk worden gemaakt. Zo zijn er bij het bestaande initiatief investeringskosten gebeurd. Om
deze kosten voor een deel te recupereren is het niet denkbeeldig dat deze op de tweede onthaalouder
worden verhaald. Dit leidt dan weer tot afhaken van potentiële kandidaten.
Om dit te voorkomen is het aangewezen dat de helft van de bewezen opstartkosten worden
terugbetaald door het gemeentebestuur met een maximum van 2.500 euro. De terugbetaling zal in
schijven gebeuren.
Financiële weerslag
Maximum 2.500 euro per initiatief.
Bespreking
De voorzitter S. Peremans verwijst naar het eratum dat op de bankjes werd gelegd en schepen T.
Dijckmans licht het punt toe met de nadruk op de overgang van een niet-inkomensgerelateerd initiatief
naar een inkomensgerelateerd initiatief van “2 onder 1-dak”. Dit zou een maximale opbrengst geven
van 14 plaatsen.
Besluit
De Raad beslist eenparig:
Artikel 1
Het subsidiereglement van 17.03.2014 uit te breiden met volgend artikel:
“Art.6.
Bij de overgang van een bestaand niet-inkomensgerelateerd initiatief van onthaalouder naar een wel
inkomensgerelateerde “2 onder 1 dak”-formule wordt de bewezen investeringskost voor de helft
terugbetaald met een maximum van 2.500 euro. Het bedrag wordt in 2 gelijke schijven terugbetaald,
na 6 maanden en na 1 jaar. Het schepencollege is belast met de uitvoering van deze regel.”
Gedaan te Wijnegem in datum als boven.
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