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Sociaal tarief Initiatief Buitenschoolse Kinderopvang en mini créche
openbare zitting
DE RAAD,
Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 op de OCMW's;
Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de OCMW's, zoals
gewijzigd;
Gelet op de besluiten van de Raad van 29 juni 1993 en 30 november 1993 houdende de
oprichting van een Dienst Buitenschoolse Kinderopvang, nu Initiatief Buitenschoolse
Kinderopvang (IBO);
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 24 juni 1997 houdende de erkenning- en
subsidiëringsvoorwaarden van initiatieven voor buitenschoolse kinderopvang;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 19 april 1999 tot wijziging van voornoemd
regeringsbesluit wat betreft de ouderbijdrage;
Gelet op het raadsbesluit van 29 juni 1999 houdende de vaststelling van het huishoudelijk
reglement en de vaststelling van de ouderbijdragen voor de Buitenschoolse Kinderopvang van
het OCMW van Herenthout, laatst aangepast bij besluit van 4 februari 2014;
Overwegende dat er redenen zijn tot aanpassing van het Reglement Sociaal Tarief IBO;
Gelet op voorliggend ontwerp van aanpassing met wijzigingen met betrekking tot:
 bedrag minimum werkloosheidsuitkering
 gemiddeld bedrag kinderopvang
Na beraadslaging,
BESLUIT: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Enig artikel. Het Reglement van het Sociaal Tarief IBO van het OCMW van Herenthout
opnieuw vast te stellen als volgt:
"Regel:
Het inkomen uit tewerkstelling moet groter zijn dan de minimum werkloosheids-uitkering +
gemiddelde kostprijs opvang + verhoging gezinsbijslag voor werklozen + € 250,00 restsaldo
wil een werkloze met kinderlast gemotiveerd zijn om te gaan werken.
Berekening gemiddelde kostprijs opvang
-

Tarieven kinderopvang:

€ 1,03 per begonnen half uur
Schoolvrije dagen:

€ 4,50 minder dan 3 uur
€ 7,00 tussen 3 en 7 uur
€ 12,50 meer dan 6 uur

25% korting vanaf 2e kind

-

Gemiddeld aantal opvangdagen:

50 weken kinderopvang (rekening houdende met sluitingsperiode kerstvakantie), waarvan
binnen een gezin met een vakantie van 20 dagen verlof (4 weken) opvang nodig is voor 8
weken schoolvrije dagen en 42 weken voor de voor en naschoolse opvang.
-

Kostprijs opvang:

Verlofdagen:
€ 12,50 X 5 dagen per week = € 62,50 X 8 weken = € 500,00
Schooldagen:
 1 uur opvang voorschools: € 1,03 X 2 = € 2,06 X 5 dagen = € 10,30
 2,5 uren opvang naschools: € 1,03 X 5 = € 5,15 X 4 dagen = € 20,60
 Woensdagnamiddag: € 7,00
Totaal per week: € 37,90 X 42 weken = € 1.591,80
Totale kostprijs kinderopvang op jaarbasis: € 2.091,80
€ 174,32 per maand voor 1 kind
€ 261,47 per maand voor 2 kinderen
€ 392,22 per maand voor 3 kinderen
Bedragen kinderopvang vanaf 2015
Inkomstengrens 1 kind: 1.134,90 + 174,32 + 45,96 + 250 = € 1.605,18
Inkomstengrens 2 kinderen: 1.134,90 + 261,47 + 74,45 + 250 = € 1.720,82
Inkomstengrens vanaf 3 kinderen / geen eenoudergezin: 1.134,90 + 392,22 + 79,45 +
250 = € 1.856,57
Inkomstengrens vanaf 3 kinderen / eenoudergezin: 1.134,90+ 392,22 + 97,42 + 250 = €
1.874,54
Met welke inkomsten wordt er rekening gehouden bij de berekening
-

Volledig inkomen van de laatste 6 maanden (incl. eindejaarspremie/vakantiegeld)

-

Kinderbijslag

-

Alimentatie"
Aldus gedaan in boven vermelde zitting.
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