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17. Subsidiereglement - Twee onder één dak
De Raad in algemene zitting;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 na wijzigingen, artikel 42 en 43;
Gelet op het advies vzw Kinderopvang Wijnegem;
Gelet op het meerjarenplan, goedgekeurd in gemeenteraadszitting van 18 december 2013;
Gelet op het feit de gemeente Wijnegem niet zelf instaat voor kinderopvang;
Gelet op de grote nood aan kinderopvangplaatsen in Wijnegem;
Gelet op het feit dat via de formule ‘2 onder 1 dak’ twee onthaalouders iedere onthaalouder 9 kinderen
kan opvangen wat het totaal van deze formule op 18 kinderen (voltijds) brengt, naargelang
beschikbare ruimte, brandveiligheid en draagkracht;
Gelet op het feit onthaalouders kinderen van 0 tot 2,5 jaar opvangen;
Gelet op het feit dat onthaalouders apart slechts 4 kinderen kunnen opvangen;
Gelet op het feit dat een gemeente gebonden is aan het territorialiteitsbeginsel;
Gelet op het feit dat toelages gegeven door een vzw belastbaar zijn;
Gelet op het visum van de ontvanger;
Overwegende de noodzaak om voldoende nieuwe initiatieven aan te moedigen en te ondersteunen
die opvang voorzien voor Wijnegemse kinderen;
Overwegende het de bedoeling is 3 van deze initiatieven te aan te trekken tijdens deze legislatuur;
Overwegende het reglement zal geëvalueerd worden als deze doelstelling bereikt is;
Gelet op de vraag van mevr. L. Verstrepen of dit subsidiereglement ook van toepassing is op de
private crêche Pepijn, waarop schepen T. Dijckmans antwoordt dat de situatie van de private crêches
– zoals enkele maanden geleden door de uitbaatster ter sprake werd gebracht – voorlopig is
opgelost.Na tussenkomsten van verschillende gemeenten en van onze gemeente is er een
aanpassing gebeurd, zodat zij de volgende 3 jaren de ongewijzigde forfait nog mogen aftrekken. Dit
subsidiereglement dat voorligt is echter niet van toepassing op deze crêches omdat één van de
voorwaarden is dat zij aansluiten bij de vzw Kinderopvang Wijnegem;
Beslist eenparig:
Art.1. Het gemeentebestuur geeft een werkingssubsidie aan initiatieven ‘2 onder 1 dak’ die voldoen
aan al de volgende voorwaarden:
‐ gevestigd zijn in Wijnegem
‐ aangesloten zijn bij de vzw Kinderopvang Wijnegem
‐ voldoen aan alle voorwaarden die Kind & Gezin stelt naar samenwerkende onthaalouders
‐ dagelijks minstens 6 kinderen voltijds opvangen waarvan minstens de helft woonachtig in
Wijnegem
Art.2. De subsidie wordt gegeven per initiatief en zolang het initiatief voldoet aan de vermelde criteria.
Art.3. De subsidie wordt opgesplitst in een vast en variabel gedeelte:
‐ vast gedeelte van 300 euro per maand, onafgezien van het aantal opgevangen kinderen
‐ variabel gedeelte van 1 euro per opvangdag per Wijnegems kind, met een maximum van 280 euro
per maand.

Art.4. De subsidie wordt per maand uitbetaald.
Art.5. De subsidie wordt berekend op basis van de cijfers die het gemeentebestuur ontvangt van de
vzw kinderopvang Wijnegem.
Gedaan te Wijnegem in datum als boven.
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