NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DONDERDAG 26 JUNI 2014
__________________________________________________________________________
Zittinghebbende leden: 21
Aanwezig: Gino DUMON (sp.a), gemeenteraadslid-voorzitter;
Ignace DEREEPER (CD&V), burgemeester;
Myriam MAES (s.pa), Peter VELLE (CD&V), Ulrike VANHESSCHE (sp.a) en Johan TANGHE
(CD&V), schepenen;
Rita MEYNS (CD&V), OCMW-voorzitter en toegevoegde schepen, buiten quorum;
Anthony DUMAREY (Open VLD), Roland BLOMME (Open VLD), [*jl*], Isabelle CAPELLE (CD&V),
[*gdv*], Hubert DE GRYSE (CD&V), Stefaan REYNAERT (Open VLD), Romina VANHOOREN
(Open VLD), [*hd*], Annie COBBAERT (CD&V), Jean-Pierre VAN DIERENDONCK (CD&V), Freddy
DECLERCK (N-VA), Stefanie VAN EEGHEM (CD&V), Anni CHRISTIAEN (CD&V) en Marc
GILLIAERT (N-VA), raadsleden;
Johan ROSSEEL, secretaris.
Verontschuldigd: Jaak LINGIER (Open VLD), Gudrun DE VLAM (CD&V), en Herlinde
DEVRIENDT (Open VLD), raadsleden
Afwezig zonder voorafgaande kennisgeving: __________________________________________________________________________
De gemeenteraadsleden werden door de voorzitter van de gemeenteraad uitgenodigd bij gewone
brief. De oproeping werd overeenkomstig artikel 21 van het gemeentedecreet (en met
inachtneming van de bijzondere termijnen voorzien in artikel 174) bezorgd op woensdag 11 juni
2014.
De plaats, dag, tijdstip en agenda werden overeenkomstig artikel 23, § 1, lid 1 van het
gemeentedecreet openbaar gemaakt op dezelfde dag.
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Op donderdag 19 juni 2014 werd een verzoek ingediend om een extra punt aan de agenda toe te
voegen. Het toegevoegde punt, zoals vastgesteld door de voorzitter, werd op maandag 23 juni
2014 door de gemeentesecretaris medegedeeld aan de raadsleden (samen met het bijbehorende
toegelichte voorstel). Dit geschiedde met inachtneming van artikel 22 van het gemeentedecreet,
dat voorziet dat dit onverwijld gebeurt.
Het toegevoegde punt werd bekendgemaakt op dezelfde dag, overeenkomstig artikel 23, § 1, lid 2
(binnen 24 uur na vaststelling van de aanvullende agenda).
[Quorum bij aanvang: 18.]
[De vergadering wordt geopend om 20.00 uur.]
A. IN OPENBARE VERGADERING
1. GOEDKEURING VAN DE NOTULEN VAN DE VORIGE OPENBARE ZITTING
De raad;
gelet op het gemeentedecreet, in het bijzonder artikel 33, artikel 180 en artikel 181;
na voorlezing van de notulen van de vorige openbare zitting van de gemeenteraad gehouden op 26
mei 2014;
overwegende dat deze notulen ten minste acht dagen voor huidige zitting ter beschikking werden
gesteld van de gemeenteraadsleden;
overwegende dat geen opmerkingen worden gemaakt over de tekst van de notulen;
in openbare vergadering;
besluit:
artikel 1: De notulen van de openbare zitting van de gemeenteraad van 26 mei 2014 zijn
goedgekeurd.
artikel 2: De goedgekeurde notulen zullen worden ondertekend door de voorzitter en de secretaris
en zullen worden overgeschreven in het register van de beraadslagingen.

2. GOEDKEURING VAN DE REKENINGEN OVER HET DIENSTJAAR 2013
[Raadslid Freddy DECLERCK merkt op dat de rekening wordt afgesloten met een batig saldo maar
dat de autofinancieringsmarge evenwel negatief is (- 48.738 euro). Ook wat betreft de afbouw van
de leningslast blijkt dat er nog een lange weg te gaan is. Schepen van financiën Myriam MAES stelt
dat er continu gewerkt wordt om de vooropgestelde doelstellingen in het meerjarenplan te halen.
Raadslid Romina VANHOOREN vraagt waarom slechts een deel van de gebudgetteerde toelagen
voor de jeugdwerking werden gebruikt. Schepen van jeugd Peter VELLE zal dit laten opzoeken.]
De raad,
gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid artikel 34, artikel 42, artikel 43, artikel 148, artikel 155,
artikel 174, artikel 252 en artikel 253;
gelet op de nieuwe gemeentewet, in het bijzonder artikel 96 voor wat betreft het verslag bij de rekening, artikel 240 en artikel 248, § 2;
gelet op het koninklijk besluit van 2 augustus 1990 houdende het algemeen reglement op de gemeentelijke comptabiliteit, inzonderheid artikel 16bis (Interne kredietaanpassing, Titel II, Hoofdstuk
IIIbis) en artikel 72 tot en met artikel 79 (De jaarrekeningen, Titel IV, Hoofdstuk);
gelet op de omzendbrief BA-2006/01 van 13 januari 2006 van de Vlaamse minister van Binnenlands
Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering, betreffende het gemeente- en provinciedecreet en
de inwerkingtreding van de bepalingen inzake het bestuurlijk toezicht (inzonderheid wat betreft de
uitzonderingen inzake planning en financieel beheer, met name het toezicht op de begrotingen, de
begrotingswijzigingen, de meerjarenplannen, en de rekeningen);
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gelet op het decreet van 28 april 1993 houdende regeling, voor het Vlaams gewest, van het administratief toezicht op de gemeenten, in het bijzonder Hoofdstuk III, Afdeling 3, artikel 15 en volgende;
gelet op de derde interne kredietaanpassing van 2013 (budgetwijzigingen 7 en 8, inzake de
gewone, respectievelijk buitengewone dienst), goedgekeurd door het college van burgemeester en
schepenen in zitting van 31 december 2013;
overwegende dat interne kredietaanpassingen onverwijld moeten worden gemeld aan de
gemeenteraad;
dat het hier gaat om de laatste interne kredietaanpassing van het jaar 2013, en tevens ook van de
vorige beleidsperiode;
dat het opportuun werd geacht om deze melding te koppelen aan de goedkeuring van
de rekeningen over het dienstjaar 2013;
gelet op de kennisname door het college van de door de financieel beheerder opgemaakte
rekeningen voor het dienstjaar 2013, in zitting van 3 juni 2014;
gelet op de tijdige toezending van het ontwerp van de rekeningen aan elk lid van de gemeenteraad
op woensdag 11 juni 2014, in de voorgeschreven vorm, en vergezeld van de bijlagen die vereist zijn
voor de definitieve vaststelling (met uitzondering van de bewijsstukken), en van het bijhorende verslag;
gelet op de voorgelegde begrotingsrekening, balans en resultatenrekening van het dienstjaar 2013,
met volgende gegevens:
1. de begrotingsrekening:
1.1. gewone dienst: vastgelegde uitgaven na overdracht en overboekingen: 9.191.768,99 +
44.677,94 + 67.222,50 = 9.303.669,43 EUR; vastgestelde rechten min oninbaar na overdracht en
overboekingen: 9.627.875,74 + 174.365,36 + 0 = 9.802.241,10 EUR; positief resultaat van het
dienstjaar: 436.106,75 + 129.687,42 – 67.222,50 = 498.571,67 EUR; algemeen positief resultaat
vorig jaar: 4.907.505,00 EUR; algemeen begrotingsresultaat: 5.406.076,67 EUR;
1.2. buitengewone dienst: vastgelegde uitgaven na overdracht en overboekingen: 343.426,37 –
52.687,14 + 0,00 = 290.739,23 EUR; vastgestelde rechten min oninbaar na overdracht en overboekingen: 176.991,66 + 3.600,00 + 8.082,80 = 188.674,46; negatief resultaat van het dienstjaar: 166.434,71 + 56.287,14 + 8.082,80 = -102.064,77 EUR; algemeen negatief resultaat vorig jaar: 1.549.141,00 EUR; algemeen begrotingsresultaat: - 1.651.205,77 EUR
2. de balans: actief 61.537.088 EUR; passief 61.537.088 EUR; in evenwicht;
3. de resultatenrekening:
totaal van de exploitatiekosten: 11.017.590 EUR; totaal aan exploitatie-opbrengsten: 11.647.562
EUR; batig exploitatieresultaat: 629.972 EUR; uitzonderlijke kosten en toevoeging aan de reserves:
80.070 EUR; uitzonderlijke opbrengsten en afname van de reserves: 162.461 EUR; batig uitzonderlijk resultaat: 82.391; batig resultaat van het boekjaar: 712.363 EUR.
gelet op het bijgevoegde verslag met een synthese van de rekeningen en een overzicht van het
beheer van de gemeentefinanciën gedurende het voorbije dienstjaar;
gelet op de voorgelegde bewijsstukken;
na verificatie door het college van burgemeester en schepenen;
overwegende dat alle aan het dienstjaar te verbinden invorderingsrechten en vastgelegde uitgaven
erin zijn opgenomen;
na toelichting door het college van burgemeester en schepenen;
na beraadslaging;
in openbare vergadering;
aangenomen met 12 ja-stemmen (Myriam MAES, Peter VELLE, Ulrike VANHESSCHE, Isabelle
CAPELLE, Hubert DE GRYSE, Annie COBBAERT, Jean-Pierre VAN DIERENDONCK, Anni
CHRISTIAEN, Stephanie VAN EEGHEM, Johan TANGHE, Ignace DEREEPER en Gino DUMON)
tegenover 2 neen-stemmen (Marc GILLIAERT, Freddy DECLERCK) en 4 onthoudingen (Romina
VANHOOREN, Stefaan REYNAERT, Roland BLOMME en Anthony DUMAREY);
besluit:
artikel 1: De rekeningen van het dienstjaar 2013, omvattende de begrotingsrekening, de resultatenrekening en de balans, worden goedgekeurd en vastgesteld.
../..

26.06.2014
artikel 1bis: Er wordt kennis genomen van de interne kredietaanpassing van 31 december 2013
inzake de gewone dienst voor het boekjaar 2013.
artikel 2: Een kopie van deze beslissing zal, samen met de nodige exemplaren van de vastgestelde
rekeningen en de vereiste bijlagen, binnen een termijn van twintig dagen, ter goedkeuring worden
verzonden naar de gouverneur van de provincie, via het Agentschap voor Binnenlands Bestuur,
afdeling West-Vlaanderen, Burg 4, 8000 Brugge. Dit zal geschieden met een aangetekende
zending.
artikel 3: Een eensluidend afschrift van deze beslissing zal, samen met de nodige exemplaren van
de vastgestelde rekeningen en de vereiste bijlagen, binnen een termijn van twintig dagen, voor
kennisgeving worden verzonden naar de Vlaamse regering, via het Agentschap voor Binnenlands
Bestuur, Afdeling Lokale en Provinciale Besturen, Financiën en Personeel, Boudewijngebouw,
Boudewijnlaan 30 bus 70, 1000 Brussel. Dit zal geschieden met een aangetekende zending.
artikel 4: Onderhavig besluit wordt opgenomen op de lijst met de beknopte omschrijving van de besluiten van de gemeenteraad van heden. Deze lijst zal gedurende minstens twintig dagen openbaar
gemaakt worden op het gemeentehuis zodat het publiek er te allen tijde kennis van kan nemen. De
vastgestelde rekeningen zullen gedurende dezelfde periode ter inzage liggen op het gemeentehuis,
waar eenieder er tijdens de openingsuren ter plaatse kennis van kan nemen.
artikel 5: Een afschrift van de functie 767 uit de rekening van het dienstjaar 2013 zal, samen met
een afschrift van deze beslissing, onverwijld worden bezorgd aan het Agentschap Sociaal-Cultureel
Werk voor Jeugd en Volwassenen, Lokaal Cultuurbeleid, Arenbergstraat 9, 1000 Brussel, ter vervollediging van het subsidiedossier van de gemeente in het kader van het decreet lokaal cultuurbeleid (inzonderheid met het oog op de subsidiëring van het bibliotheekbeleid op basis van het
bibliotheekbeleidsplan 2011-2013).
artikel 6: Een afschrift van de functie 844 uit de rekening van het dienstjaar 2013 zal, samen met
een afschrift van deze beslissing, onverwijld worden bezorgd aan Kind en Gezin, Centrale administratie, Hallepoortlaan 27, 1060 Brussel, in het kader van de verplichte financiële verslaggeving voor
de initiatieven voor buitenschoolse opvang.

3. ADVIES OVER HET GEMEENTELIJK AANDEEL IN DE KOSTEN VAN DE
BRANDWEERDIENSTEN VOOR DE JAREN 2006-2010 (TWEEDE VOORSTEL TOT
DEFINITIEVE AFREKENING)
[Raadslid Marc GILLIAERT vraagt of de acties tegen de brandweerhervorming enig effect hebben
gehad. Burgemeester Ignace DEREEPER deelt mee dat er vanuit de brandweerzone juridische
stappen werden gezet, en dat er ook gesprekken werden gevoerd met de gouverneur. Concrete
resultaten zijn er nog niet. Oudenburg zit in een hulpverleningszone die de regio’s Oostende en
Brugge omvat, wat hoge kosten meebrengt (in vergelijking met de drie andere West-Vlaamse
zones), maar aan de indeling is blijkbaar niets meer te doen. Normaal gezien gaat de nieuwe
regeling in vanaf 2015.]
De raad,
gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid artikel 2, artikel 42 en artikel 43;
gelet op de wet van 31 december 1963 betreffende de civiele bescherming, laatst gewijzigd bij wet
van 21 december 2013, in het bijzonder artikel 10;
gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 27 maart 2014 houdende advies over het gemeentelijk
aandeel in de kosten van de brandweerdiensten voor de jaren 2006 tot en met 2010;
gelet op de brief van de gouverneur van de provincie West-Vlaanderen van 15 mei 2014 (ontvangen
op 16 mei 2014) houdende mededeling van een tweede voorstel tot definitieve afrekening van de
bijdragen in de kosten voor de brandweerdiensten voor de jaren 2006 tot en met 2010;
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overwegende dat de gemeenten die niet beschikken over een eigen brandweerdienst jaarlijks
dienen bij te dragen in de kosten van de brandweerdiensten van de gemeenten-gewestelijk
groepscentrum van de categorie waartoe de gemeente behoort;
dat het aandeel van elke gemeente wordt vastgesteld door de provinciegouverneur;
dat hierbij rekening wordt gehouden met het bevolkingscijfer en het globaal kadastraal inkomen;
overwegende dat het eerste voorstel door 11 West-Vlaamse gemeenten ongunstig werd
geadviseerd;
dat door de gouverneur een nieuw voorstel werd uitgewerkt dat ook door de minister van
Binnenlandse Zaken werd goedgekeurd;
dat in het nieuwe voorstel een correctie wordt toegepast op grond van het Seveso-risico;
dat de gemaakte nieuwe berekening resulteert in volgende nieuwe cijfers:
bijdrage

2006
160.884,52

2007
152.388,50

2008
174.381,13

2009
183.882,55

2010
175.498,49

overwegende dat in afwachting van een definitieve berekening voor de jaren 2006 tot en met 2010
reeds voorschotten werden geïnd;
dat dus nog enkel het verschil moet worden betaald, zoals hierna vermeld:
voorschot
saldo

2006
129.615,14
31.269,38

2007
132.262,41
20.126,09

2008
135.955,97
38.425,16

2009
140.494,14
43.388,41

2010
140.380,69
35.117,80

overwegende dat openstaande saldi zullen worden afgenomen van de op naam van de gemeente
geopende lopende rekening bij BELFIUS BANK nv;
overwegende dat de nodige kredieten voorzien zijn in de financiële nota van het budget voor het
boekjaar 2014, in het exploitatiebudget, op algemene rekening 6494041 (beleidsitem 0410-01);
overwegende dat de gemeenteraad een advies moet uitbrengen over het aandeel en de afneming,
binnen de zestig dagen na ontvangst van het schrijven van de gouverneur;
dat bij ontstentenis hiervan het advies als gunstig wordt beschouwd;
overwegende dat er geen bijzondere redenen zijn voor het formuleren van enig voorbehoud;
op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
in openbare vergadering;
na toelichting, bespreking en beraad;
aangenomen met eenparigheid van stemmen;
besluit:
artikel 1: De raad neemt kennis van en brengt een gunstig advies uit over de bijdrage van de stad in
de kosten van de brandweerdiensten voor de jaren 2006 tot en met 2010, als volgt vastgesteld:
bijdrage

2006
160.884,52

2007
152.388,50

2008
174.381,13

2009
183.882,55

2010
175.498,49

zoals meegedeeld door de provinciegouverneur in zijn schrijven van 15 mei 2014.
artikel 1bis: Deze beslissing vervangt de gemeenteraadsbeslissing van 27 maart 2014 houdende
advies over het gemeentelijk aandeel in de kosten van de brandweerdiensten voor de jaren 2006 tot
en met 2010.
artikel 2: De raad gaat akkoord over de afneming van de openstaande saldi, met inachtneming van
de reeds betaalde voorschotten, van de op naam van de stad geopende lopende rekening bij
BELFIUS BANK nv, zoals hierna vermeld:
voorschot
saldo

2006
129.615,14
31.269,38

2007
132.262,41
20.126,09

2008
135.955,97
38.425,16

2009
140.494,14
43.388,41

2010
140.380,69
35.117,80

De nodige kredieten zijn beschikbaar in de financiële nota van het budget voor het boekjaar 2014, in
het exploitatiebudget, op algemene rekening 6494041 (beleidsitem 0410-01).
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artikel 3: Een afschrift van deze beslissing zal onverwijld worden bezorgd aan de
provinciegouverneur, p/a Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, Civiele Veiligheid, FAC
Kamgebouw, Koning Albert I-laan 1/5 bus 6, 8200 Brugge, ter kennisgeving van het advies.
artikel 4: Een afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de financieel beheerder.

4. WIJZIGING VAN HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR DE BUITENSCHOOLSE
KINDEROPVANG
[Raadslid Freddy DECLERCK reageert tegen de afschaffing van het busvervoer, en meent dat de
voorgestelde alternatieven (in Oudenburg te voet, en vanuit Ettelgem met de wagen) onveilig zijn.
Hij vindt dat het de taak van de gemeente is om deze service verder aan de jonge gezinnen aan te
bieden. Het mag dan wel een besparing inhouden toch vindt hij de afschaffing een ongelukkige
maatregel. Raadslid Anthony DUMAREY hekelt het feit dat deze beslissing zonder inspraak van de
gebruikers tot stand is gekomen. Schepen van kinderopvang Johan TANGHE merkt op dat de
tegenvoorstellen van de oppositie steevast geld kosten. Hij verdedigt de maatregel en stelt dat het
vervoersprobleem in eerste instantie de verantwoordelijkheid is van de school in kwestie.]
De raad,
gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid artikel 2, artikel 42 en artikel 43;;
gelet op het decreet van 17 oktober 2003 betreffende de kwaliteit van de gezondheids- en
welzijnsvoorzieningen;
gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 23 februari 2001 houdende de voorwaarden
inzake erkenning en subsidiëring van initiatieven voor buitenschoolse opvang;
gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 6 mei 2011 tot regeling van het kwaliteitsbeleid in
de erkende kinderopvangvoorzieningen;
gelet op het ministerieel besluit van 9 juli 2001 houdende de voorwaarden inzake subsidiëring van
initiatieven voor buitenschoolse opvang;
overwegende dat de stad Oudenburg beschikt over een door Kind en Gezin erkend initiatief voor
buitenschoolse kinderopvang (met name De Kikker, erkend op 12 juli 2000 voor de duur van twee
jaar met ingang van 1 augustus 2000, en verlengd voor de duur van vijf jaar, bij beslissing van de
raad van bestuur van Kind en Gezin van 25 september 2002, en bij beslissing van de
administrateur-generaal van Kind en Gezin van 8 augustus 2007 en van 27 juli 2012);
overwegende dat elke voorziening voor buitenschoolse opvang dient te beschikken over een
huishoudelijk reglement dat alle belangrijke elementen en regels bevat en de wijze waarop de
voorziening intern en extern functioneert;
dat Kind en Gezin terzake verdere richtlijnen kan verstrekken;
gelet op de gecoördineerde versie van 30 juli 2008 van de rondzendbrief van Kind en Gezin
Mededeling over de richtlijnen voor het opstellen van een huishoudelijk reglement in initiatieven
voor buitenschoolse opvang (IV. 18 HHR MED);
gelet op het huishoudelijk reglement voor de buitenschoolse kinderopvang, oorspronkelijk
vastgesteld bij gemeenteraadsbeslissing van 31 augustus 2000, gewijzigd en aangepast bij
gemeenteraadsbeslissing van 28 maart 2002, van 30 oktober 2003, van 6 juli 2006 en van 4 juli
2013;
gelet op de afschaffing van het busvervoer tussen de scholen en de opvanglocatie vanaf volgend
schooljaar;
overwegende dat derhalve een aanpassing van het huidige reglement noodzakelijk is;
dat van de gelegenheid gebruik wordt gemaakt om ook tezelfdertijd een aantal verbeteringen en
verduidelijkingen aan te brengen;
op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
na toelichting en beraad;
in openbare vergadering;
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aangenomen met 12 ja-stemmen (Myriam MAES, Peter VELLE, Ulrike VANHESSCHE, Isabelle
CAPELLE, Hubert DE GRYSE, Annie COBBAERT, Jean-Pierre VAN DIERENDONCK, Anni
CHRISTIAEN, Stephanie VAN EEGHEM, Johan TANGHE, Ignace DEREEPER en Gino DUMON)
tegenover 6 neen-stemmen (Marc GILLIAERT, Freddy DECLERCK, Romina VANHOOREN,
Stefaan REYNAERT, Roland BLOMME en Anthony DUMAREY);
besluit:
artikel 1: De wijzigingen aan het huishoudelijk reglement voor de buitenschoolse kinderopvang,
oorspronkelijk vastgesteld bij gemeenteraadsbeslissing van 31 augustus 2000, gewijzigd bij
gemeenteraadsbeslissing van 28 maart 2002, van 30 oktober 2003, van 6 juli 2006, en laatst
aangepast bij gemeenteraadsbeslissing van 4 juli 2013, worden goedgekeurd. Het aldus gewijzigde
reglement maakt integrerend deel uit van dit besluit. De tekst van het reglement wordt als bijlage bij
dit besluit gevoegd.
artikel 2: Het gewijzigde reglement wordt van toepassing op 1 september 2014.
De wijzigingen dienen ten spoedigste aan de betrokken ouders te worden medegedeeld.
artikel 3: De wijziging van het reglement zal onverwijld door de burgemeester worden
bekendgemaakt op de gemeentelijke website, met vermelding van zowel de datum waarop de
wijziging werd aangenomen als de datum waarop de wijziging op de website werd bekendgemaakt.
De bekendmaking en de datum van bekendmaking van de wijziging van het reglement zullen
moeten blijken uit de aantekening in een speciaal daartoe gehouden register.
De integrale tekst van het gewijzigde reglement zal ook in een gecoördineerde versie op de
gemeentelijke website worden bekendgemaakt.
artikel 4: Kennisgeving van deze beslissing zal ook worden gedaan aan het Lokaal Overleg
Buitenschoolse Opvang Oudenburg, t.a.v. de voorzitter p/a Weststraat 24, 8460 Oudenburg.

BIJLAGE AAN DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 JUNI 2014: HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE
BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG DE KIKKER - OORSPRONKELIJK VASTGESTELD BIJ GEMEENTERAADSBESLISSING
VAN 31 AUGUSTUS 2000, GEWIJZIGD BIJ GEMEENTERAADSBESLISSING VAN 28 MAART 2002, VAN 30 OKTOBER 2003,
VAN 6 JULI 2006 EN VAN 4 JULI 2013, LAATST AANGEPAST BIJ GEMEENTERAADSBESLISSING VAN 26 JUNI 2014 - VAN
TOEPASSING VANAF 1 SEPTEMBER 2014
1. ALGEMEEN
1.1. IN DIT REGLEMENT WORDT VERSTAAN ONDER

begeleiding: het stadspersoneel belast met de opvang van de kinderen;

De Kikker: het stedelijk initiatief inzake buitenschoolse kinderopvang De Kikker.
1.2. ORGANISEREND BESTUUR
De buitenschoolse kinderopvang De Kikker wordt ingericht door het stadsbestuur Oudenburg, Weststraat 24, 8460 Oudenburg, telefoon
059-56 84 20, fax 059-26 54 06.
1.3. ADRES
De opvanglocatie van de buitenschoolse kinderopvang De Kikker is gelegen te Oudenburg, Aernoudstraat 15 (telefoon 059-56 84 44, email: ibo@oudenburg.be).
1.4. COÖRDINATOR
De leiding van de buitenschoolse kinderopvang De Kikker is in handen van een coördinator.
De huidige coördinator is Heidi Pylyser. Zij is bereikbaar op het algemene telefoonnummer van De Kikker.
De coördinator is o.m. verantwoordelijk voor de kwaliteitszorg, de ondersteuning en de begeleiding van de begeleiders, de interne
organisatie en de planning van de activiteiten, de organisatie van de ouderparticipatie, de algemene administratie (budgetbewaking,
stockbeheer, facturatie,…), en de contacten met alle actoren van het lokaal overleg voor de buitenschoolse kinderopvang.
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1.5. BEGELEIDERS
De coördinator wordt bijgestaan door de begeleiders. De begeleiders staan in voor de dagelijkse opvang van de kinderen, het aanbieden
van boeiende activiteiten, de registratie van de aanwezige kinderen, de dagelijkse contacten met de ouders en de orde en netheid van de
lokalen.
1.6 CONTACTPERSOON BIJ NOODGEVALLEN
Bij dringende problemen ’s avonds na 19.00 uur (en eventueel vanaf 6.30 uur) kunt u op weekdagen terecht op het nummer 0475 89 10
39. Dit nummer mag niet gebruikt worden om inschrijvingen aan te vragen, te annuleren, … . Daarvoor kunt u tijdens de openingsuren
terecht in De Kikker.
2. OPENINGSUREN EN SLUITINGSPERIODE
2.1. OPENINGSUREN
De buitenschoolse kinderopvang De Kikker is open
(1) op schooldagen van:
’s morgens van 6.30 tot 8.30 uur (op maandag tot 9.00 uur);
op maandag, dinsdag en donderdag van 16.00 tot 19.00 uur;
op woensdag van 11.45 tot 19.00 uur;
op vrijdag van 15.00 tot 19.00 uur;
(2) op schoolvrije dagen en vakantiedagen van 6.30 tot 19.00 uur.
2.2. SLUITINGSDAGEN
De buitenschoolse kinderopvang De Kikker is gesloten
op officiële feestdagen, zaterdagen en zondagen;
gedurende 2 weken in de zomervakantie;
tijdens de week tussen kerstdag en nieuwjaar.
Daarnaast zijn er nog bijkomende uitzonderlijke sluitingsdagen. Bij het begin van een nieuw schooljaar, in september, ontvangen de
ingeschreven gezinnen een lijst met de sluitingsdagen voor dat schooljaar en die loopt tot het einde van het komende jaar. Op dit
overzicht staan eveneens de extra openingsdagen van het nieuwe schooljaar, n.a.v. schoolvrije dagen, die ons tot op dat moment vanuit
de scholen al meegedeeld zijn. De lijst met sluitingsdagen is steeds te verkrijgen bij de coördinator of te consulteren via een link op de
gemeentelijke website.
3. INSCHRIJVINGEN
3.1. VOOR WIE?
Kinderen die kleuter of lager onderwijs volgen kunnen ingeschreven worden in de buitenschoolse kinderopvang De Kikker, indien zij
voldoen aan één van volgende voorwaarden:
ofwel lopen zij school in één van de kleuter- of lagere scholen van Oudenburg (Oudenburg, Ettelgem, Roksem of Westkerke);
ofwel is één van de ouders tewerkgesteld in Oudenburg;
ofwel zijn de ouders of één van hen ingeschreven in het bevolkingsregister van Oudenburg,
ofwel deel uitmaken van een nieuw samengesteld gezin waarvan reeds een ander kind is ingeschreven.
Dit geldt ook voor kinderen die langer dan normaal lager onderwijs volgen. Voor kinderen die vervroegd of buitengewoon middelbaar
onderwijs volgen is dit bij wijze van uitzondering, wegens gegronde redenen en met instemming van de coördinator, desgevallend ook
nog mogelijk, doch enkel voor de vakantieperiodes.
Aangezien er een administratief dossier moet aangelegd worden van elk kind, kunnen vriendjes, logerende neefjes en nichtjes,… niet
meekomen naar de buitenschoolse kinderopvang.
Geen enkel kind kan worden uitgesloten op grond van ras, nationaliteit, seksuele geaardheid, geloofs- of levensovertuiging.
3.2. HOE?
Enkel wie ingeschreven is, kan gebruik maken van de buitenschoolse kinderopvang De Kikker. De inschrijvingsprijs bedraagt 5,00 EUR
per schooljaar. Deze bijdrage is vast en dient jaarlijks hernieuwd te worden.
Wanneer er sprake is van co-ouderschap en beide ouders de kinderen afwisselend naar de opvang wensen te brengen, dient elke ouder
afzonderlijk de kinderen in te schrijven en de inschrijvingsprijs van 5,00 EUR te betalen. Er zal in dit geval ook voor elke ouder
afzonderlijk een factuur en fiscaal attest van de opvangkosten opgemaakt worden. Beide ouders ontvangen dan ook afzonderlijk alle post
van De Kikker, zoals inschrijvingsformulieren voor schoolvakanties.
het registratieformulier voor de buitenschoolse kinderopvang De Kikker;
indien van toepassing: het formulier Toelatingen voor het zelfstandig verlaten van de buitenschoolse kinderopvang De Kikker,
deelname aan activiteiten buiten de buitenschoolse kinderopvang De Kikker (o.a. sportacademie, muziek, dictie,…),
indien van toepassing: formulier Toediening medicatie.
Voor wie niet woonachtig is in Oudenburg dient bij het registratieformulier een bewijs van gezinssamenstelling te worden gevoegd,
afgeleverd door de gemeente van woonst. Voor de inwoners van Oudenburg wordt dit ambtshalve opgevraagd bij de dienst
burgerzaken.
Om aanspraak te kunnen maken op het sociaal tarief (gezamenlijk belastbaar gezinsinkomen onder de OMNIO-grens – zie
registratieformulier) dient u één van de volgende stukken voor te leggen: een bewijs van laag inkomen of van het recht op verhoogde
tegemoetkoming in de kosten van de gezondheidszorg (een kopie van het meest recentst aanslagbiljet of een kopie van het OMNIOattest of van de WIGW-kaart) (WIGW staat voor: weduwen, invaliden, gepensioneerden en wezen).
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De inschrijving is pas geldig en definitief als alle formulieren volledig ingevuld terugbezorgd zijn, en na betaling van de inschrijvingsprijs.
Zolang dit niet het geval is is uw kind niet verzekerd en kan u geen gebruik maken van de buitenschoolse kinderopvang De Kikker. De
inschrijving geldt van september tot en met augustus. De inschrijvingen dienen jaarlijks te worden hernieuwd. Daartoe wordt telkens een
nieuw registratieformulier ingevuld, alsook een nieuw formulier Toelatingen en/of een nieuw formulier Toediening medicatie.
Wijzigingen van de inschrijvingsgegevens moeten zo vlug mogelijk worden meegedeeld aan de coördinator.
Bij de inschrijving moet de ouder meedelen waar de vader of de moeder en een ander contactpersoon bereikbaar zijn tijdens de opvang.
Deze gegevens zijn permanent beschikbaar in de buitenschoolse kinderopvang De Kikker.
Alle gegevens zijn vertrouwelijk en worden niet doorgegeven aan derden.
Indien u aan De Kikker geen toestemming geeft om foto’s van uw kinderen te publiceren in de nieuwsbrief van De Kikker, het
gemeentelijke informatieboekje, …of op de gemeentelijke website, dient u De Kikker hier zelf van schriftelijk op de hoogte te brengen. Dit
dient ingevuld te zijn op het registratieformulier.
3.3 RESERVATIE EN OPZEG.
Op schooldagen en woensdagnamiddagen kan uw kind zonder voorafgaande reservering naar de opvang komen. Er wordt wel gevraagd
om de openingstijden te respecteren.
Op schoolvrije dagen en vakantiedagen dient op voorhand gereserveerd te worden. Voor schoolvrije dagen wordt de aanwezigheid van
het kind vooraf meegedeeld aan de begeleiding van De Kikker. Dit kan mondeling. Voor vakantiedagen gebeurt dit uitsluitend aan de
hand van de inschrijvingsformulieren die naar alle ingeschreven gezinnen worden opgestuurd. Kinderen waarvan beide ouders gaan
werken of waarvan de thuissituatie extra opvang vraagt krijgen voorrang.
Wanneer uw kind ingeschreven is voor de opvang en niet aanwezig is zal elke gereserveerde dag aangerekend worden, behoudens
ziekte, overmacht of voorafgaande verwittiging. Een inschrijving annuleren kan enkel per uitzondering en alleen schriftelijk. Hiertoe dient
vooraf een door de ouder(s) ondertekend briefje ingediend te worden in de opvanglocatie. Annulatie van een ingeschreven
opvangmoment kan tot uiterlijk 1 dag vooraf. Bij niet komen zonder medische of andere aanvaardbare reden zal een vergoeding
aangerekend worden volgens het vakantietarief van, naar gelang het geval, een halve ingeschreven dag of een volledig ingeschreven
dag.
De inschrijving in de opvang kan door het organiserend bestuur éénzijdig geschorst of beëindigd worden als ouders de bepalingen van
het huishoudelijk reglement niet naleven en geen gevolg geven aan de mondelinge en schriftelijke verwittigingen. De opzeggingsbrief
wordt aangetekend verstuurd en vermeldt de reden en de ingangsdatum van de schorsing of de beëindiging.
3.4. OUDERBIJDRAGE
De ouderbijdragen worden bepaald volgens het besluit van de Vlaamse Regering van 23 februari 2001 en eventuele wijzigingen houdende de voorwaarden inzake erkenning en subsidiëring van initiatieven voor buitenschoolse kinderopvang, inzonderheid artikel 13. De
gebeurlijke aanpassingen van de daarin vastgestelde minimum- en maximumouderbijdragen worden automatisch van toepassing. Dit
betekent dat de in deze versie van het huishoudelijk reglement opgenomen bedragen kunnen wijzigen. De ouders worden onverwijld van
elke tariefwijziging op de hoogte gebracht.
Op schooldagen geldt het tarief van 0,85 EUR per begonnen halfuur.
Op schoolvrije dagen en vakantiedagen gelden de volgende tarieven:
12 EUR voor een volledige dag (meer dan 6 uur opvang);
6 EUR voor een halve dag (tussen 3 en 6 uur opvang);
3,75 EUR voor opvang van minder dan 3 uur.
Op woensdagnamiddag op schooldagen geldt tarief voor de schooldagen (tarief per begonnen halfuur).
Bij gelijktijdige opvang van meerdere kinderen uit hetzelfde gezin wordt voor elk kind 25% korting gegeven (= gezinstarief).
Voor kinderen uit gezinnen waarvan het gezamenlijk belastbaar gezinsinkomen onder de OMNIO-grens valt is een sociaal tarief voorzien.
Dit bedraagt 50% van de prijs. Dit tarief is niet cumuleerbaar met het gezinstarief. Dit sociaal tarief wordt enkel toegepast indien de
coördinator van de ouders de nodige bewijsstukken gekregen heeft waaruit dit recht zou moeten blijken. Het recht op sociaal tarief wordt
jaarlijks herzien bij voorlegging van nieuwe bewijsstukken van de ouders.
Naast de ouderbijdragen dienen supplementair volgende bijdragen te worden betaald:
voor speciale activiteiten (vb. daguitstap). Deze zijn vrijblijvend en zullen steeds tijdig bekend gemaakt worden;
1,50 EUR per maand voor het gebruik van het materiaal tijdens de activiteiten gedurende de schoolvakanties (vb. knutselen);
0,50 EUR voor soep;
0,50 EUR voor een extra drankje (melk, chocomelk, fruitsap,…);
0,50 EUR voor een extra koek of een extra stuk fruit.
6,50 EUR per begonnen kwartier en per kind voor de tijd dat het kind of kinderen niet afgehaald is of zijn na het normale einduur.
Om misbruiken te voorkomen kan uw kind geweigerd worden indien dit herhaaldelijk zou voorvallen.
Voor de kinderen die De Kikker brengt of haalt worden opvanguren aangerekend van zodra en zolang ze onder toezicht van de
begeleiding van De Kikker zijn. Dit zowel voor het brengen als halen naar en van school, als het brengen of halen naar een
vrijetijdsactiviteit (bv. sportkamp, creadagen, …).
Enkel de tijd waarin uw kind onder de verantwoordelijkheid valt van de buitenschoolse kinderopvang De Kikker wordt in rekening gebracht. Indien uw kind een schriftelijke toelating heeft om de opvang te verlaten voor andere activiteiten zoals, speelpleinwerking, sportacademie, sportkampen, muziekschool,… valt uw kind niet onder de verantwoordelijkheid van de buitenschoolse kinderopvang De Kikker
en wordt deze tijd niet aangerekend.
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Voor opvang voor kinderen die de leeftijd van 12 jaar niet hebben bereikt zal een fiscaal attest uitgereikt worden aan de betalende
ouder(s) .
3.5. BETALING
De betaling gebeurt via een domiciliëringsopdracht of via overschrijving.
De ouders krijgen na iedere maand een afrekening van de verschuldigde bijdragen. Ouders die niet gekozen hebben voor domiciliëring
dienen te betalen binnen de 30 dagen na ontvangst van de afrekening.
Het niet betalen van de factuur kan aanleiding geven tot het schorsen en/of beëindigen van de opvang en/of het starten van een
gerechtelijke procedure.
Een foutieve invoer van gegevens is altijd mogelijk. Klachten in verband met de factuur dienen binnen de 5 dagen na ontvangst van de
factuur te gebeuren. De klachten dienen schriftelijk te gebeuren en dienen te worden gericht aan het college van burgemeester en
schepenen, Weststraat 24, 8460 Oudenburg.
4. ZIEKTE
4.1. Ernstig zieke kinderen kunnen niet in De Kikker terecht. Er wordt gevraagd om een alternatieve opvang te voorzien. Dit is zowel in
het belang van het zieke kind, als in het belang van de overige kinderen in de opvang.
Kinderen die volgende ziektetekens vertonen worden niet toegelaten in de opvang:
diarree: lopende of waterige ontlasting waarbij ook koorts of bloederige ontlasting aanwezig is
braken, gepaard gaande met algemeen ziek zijn
zeer zware hoest, gepaard gaande met algemeen ziek zijn
koorts (meer dan 38,5 graden) gepaard gaande met keelpijn, braken, diarree, oorpijn, prikkelbaarheid, verwardheid of rode uitslag,
alsook elk kind dat niet kan deelnemen aan de normale activiteiten van de kinderopvang wegens ziektetoestand.
4.2. Indien het kind geneesmiddelen moet innemen dienen de ouders De Kikker hiertoe een briefje met richtlijnen van de arts te
bezorgen. De ouders delen alle nuttige informatie hierover mee (welke medicatie, wanneer innemen, periode...). Indien de ouders geen
doktersbriefje hebben voor het toedienen van de medicatie, dienen zij vooraf het formulier Toediening medicatie ingevuld in te dienen. Er
zit telkens een exemplaar van dit formulier in de inschrijvingsmap. Een nieuw formulier kan ook opgevraagd worden in De Kikker. Tevens
kunnen de ouders vragen om dringende informatie mee te delen aan de school. De begeleiding, die de kinderen vergezelt naar de
school, deelt dit schriftelijk mee aan de leerkracht. De begeleiding noteert deze informatie in een logboek.
4.3. Indien het kind ziek wordt tijdens de opvang wordt één van de ouders of de persoon die hem vervangt verwittigd met de vraag het
kind te komen halen. Indien nodig verwittigt de begeleiding tevens de dichtstbijzijnde of vlugst te bereiken huisarts. De dokterskosten en
medicatie zijn ten laste van de ouders. In afwachting van het ophalen van het kind of de komst van de dokter past de begeleiding de
kennis van eerste hulp bij ongevallen toe. Op advies van de huisarts en/of de beslissing van de begeleiding wordt het kind opgenomen in
een ziekenhuis of verzorgd in het ziekenhuis.
4.4 Indien ouders op de hoogte zijn van medische problemen van hun kind, die enerzijds een gevaar kunnen betekenen voor een begeleider of een ander kind of die anderzijds een bijzondere waakzaamheid van de begeleider vergen, moet dit gesignaleerd worden aan de
begeleiding. Op die manier worden onnodige risico's vermeden voor de begeleiding en andere kinderen. Kinderen die specifieke zorg
nodig hebben kunnen in De Kikker terecht. Indien echter blijkt dat de werking in De Kikker hierdoor te zwaar belast wordt of het kind
moeilijk/niet functioneert in onze buitenschoolse kinderopvang, dan kan beslist worden dat het kind slechts beperkt of niet in De Kikker
terecht kan. Dit wordt door de coördinator met de ouders besproken. De coördinator kan, indien nodig, suggesties doorgeven als
doorverwijzing naar een meer geschikte opvangvorm.
5. VERZEKERING
5.1. De kinderen in de opvang zijn verzekerd voor burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen. Deze polissen zijn
onderschreven bij Ethias Verzekeringen onder het nummer 45.027.356.
De polis lichamelijke ongevallen voorziet in terugbetaling van de behandelingskosten met verwijzing naar het R.I.Z.I.V.-barema tot beloop
van het eventuele overschot na tegemoetkoming van het ziekenfonds. Behoudens uitzondering komen slechts de in het ziekte- en
invaliditeitsverzekeringsbarema voorziene prestaties in aanmerking voor vergoeding. Deze polissen kunnen geraadpleegd worden in de
buitenschoolse kinderopvang De Kikker.
Materiële of stoffelijke schade (brillen, kledij, boeken,…) vallen niet onder deze verzekering.
5.2. De aangifte in het kader van de burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen gebeurt door tussenkomst van het gemeentebestuur. De ouders dienen te zorgen dat het geneeskundig getuigschrift van de aangifte bij lichamelijke ongevallen zo spoedig
als mogelijk ingevuld wordt.
5.3. In geval van moedwillige beschadiging aan spelmateriaal, terreinen en lokalen zal terugbetaling van de schade gevorderd worden.
De ouders zullen, zo spoedig mogelijk, schriftelijk op de hoogte gebracht worden van de feiten.
5.4. De buitenschoolse kinderopvang De Kikker kan niet aansprakelijk gesteld worden voor kinderen die de opvang verlaten voor sport en
culturele activiteiten.
6. VERPLAATSING, BRENG- EN HAALMOMENTEN
6.1. De verplaatsing tussen de scholen en de buitenschoolse kinderopvang De Kikker gebeurt op de volgende manier.
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-

De kinderen van BSGO Arnoldus en VBS De Tandem worden met de schoolbus van en naar de opvang gebracht.

-

Kinderen van VBS H. Familie, afdeling Oudenburg, worden op elke schooldag onder begeleiding van medewerkers van De Kikker te
voet naar school gebracht en van school opgehaald. In het kader van de veiligheid dienen de kinderen een fluojas te dragen om de
verplaatsing te voet te doen.

-

Kinderen van VBS H. Familie, afdeling Ettelgem, worden enkel op woensdagmiddag door de school naar De Kikker gebracht. Dit
gebeurt door vrijwilligers, per auto.

6.2. Kinderen die lessen volgen buiten Oudenburg kunnen ook steeds in De Kikker terecht indien ze aan een andere
inschrijvingsvoorwaarde voldoen. Dit kan enkel als de desbetreffende school de kinderen kan brengen en komen halen aan de ingang
van De Kikker.
6.3 Kinderen mogen enkel zelfstandig naar huis indien dit zo werd ingevuld op het toelatingsformulier en met toestemming van de ouders.
6.4 Tijdens de vakantie worden er activiteiten voorzien van 10-12 uur en van 14-16 uur (ook op woensdagnamiddag). We vragen om uw
kind(eren) niet te brengen of af te halen tijdens deze activiteitmomenten, maar ervoor of erna, zodat de werking van de activiteiten vlot
kan verlopen. Uitzonderlijk kan hiervan afgeweken worden.
6.5 De begeleiding van De Kikker vertrouwt de kinderen alleen toe aan de personen die uitdrukkelijk worden vermeld op het formulier
toelatingen. Het is de bedoeling dat de coördinator of begeleiding, liefst vooraf en schriftelijk, verwittigd wordt wanneer anderen dan
aangegeven op het toelatingsformulier het (de) kind(eren) afhalen. Treedt in de loop van de opvang een wijziging op in het ouderlijk
gezag of het verblijfs- of bezoekrecht, dan is het nodig om ook deze wijzigingen schriftelijk mee te delen aan de coördinator van De
Kikker.
7. MAALTIJDEN-VIERUURTJE-VERZORGING-HUISWERK-SPEELTIJD
De kinderen krijgen een drankje en een boterham, een stuk fruit of een koek als vieruurtje in de opvang. Dit wordt gratis aangeboden en
wordt door De Kikker voorzien. Enkel om medische redenen kan hiervoor een uitzondering gemaakt worden.
In de vakantie wordt er eveneens 's morgens een koek en drank-moment voorzien. De drankjes en koeken hiervoor en voor bij het
middagmaal mogen van thuis worden meegebracht (fruitsap, chocomelk, melk, plat water, … maar geen cola of limonade), maar kunnen
ook door De Kikker voorzien worden. Deze extra drankjes en koeken worden bijgerekend op de maandelijkse factuur.
Voor de maaltijd op woensdagmiddag en op schoolvrije en vakantiedagen brengen de kinderen hun boterhammen mee van thuis. Er zal
soep worden voorzien in de opvang. Chips, snoep en drankjes met ‘spuit’ zoals cola, limonade, … blijven thuis.
Er wordt gevraagd om de kinderen gemakkelijke speelkledij en stevig schoeisel aan te trekken. Om verloren voorwerpen te vermijden
moeten jassen, boekentassen, brooddozen en andere waardevolle voorwerpen genaamtekend worden.
Voorzie uw kind van een reservebroekje indien uw kind nog niet volledig proper is of een ongelukje kan voorhebben. Ook in luiers dient
door de ouders zelf voorzien te worden. Indien er uitzonderlijk toch een broekje van De Kikker gebruikt wordt, wordt er gevraagd om dit
zo snel mogelijk gewassen terug te bezorgen.
De begeleiding voorziet in toezicht bij het maken van het huiswerk tot 17.15 uur (op vrijdag tot 16.15 uur). Via het registratieformulier kunt
u opgeven of uw kind huiswerk moet/mag/niet mag maken in De Kikker. Dit houdt in dat de kinderen hun huistaken kunnen maken en hun
lessen kunnen leren in een rustige omgeving onder toezicht. Dit toezicht houdt echter niet in dat de taken door de begeleiders worden
gecontroleerd op fouten, of dat de lessen systematisch worden opgevraagd. Deze controle en alle andere huiswerkbegeleiding
(uitleggen, opvragen, verbeteren) dient thuis door de ouders te gebeuren, net zoals het dagelijks nazicht van de klasagenda. Langer
huiswerk maken dan 17.15 uur (16.15 uur op vrijdag) kan, maar dan blijft de begeleider niet langer constant in het lokaal. Na dit uur ligt
de focus vooral op spel in De Kikker.
8. KWALITEIT
De buitenschoolse kinderopvang De Kikker is een initiatief voor buitenschoolse opvang (IBO) erkend door Kind en Gezin. Kind en Gezin
heeft zijn zetel te Brussel, Hallepoortlaan 27, 1070 Brussel (telefoon 02-533 13 62).
De erkenning houdt in dat de buitenschoolse kinderopvang De Kikker voldoet aan de kwaliteitseisen van het decreet van de Vlaamse
Regering houdende de erkennings- en subsidiëringsvoorwaarden van initiatieven voor buitenschoolse kinderopvang. Deze kwaliteitseisen liggen op het vlak van de pedagogische aanpak, de begeleiding, de ouderparticipatie, de infrastructuur en de veiligheid en gezondheid.
8.1 De pedagogische aanpak van de buitenschoolse kinderopvang De Kikker bestaat uit het volgende.
-

Elk kind krijgt binnen zijn eigen mogelijkheden maximale ontplooiingskansen.
De kinderen worden in gemengde groepen per leeftijd ingedeeld rekening houdend met de spontane voorkeur van het kind zelf, dit
met het oog op de sociale ontplooiing.
Binnen een gestructureerd aanbod kunnen de kinderen vrij kiezen hoe ze hun tijd doorbrengen. Op woensdagnamiddag en tijdens
vakantiedagen is er steeds een spelactiviteit waaraan de kinderen vrij kunnen deelnemen.
Het spelmateriaal is veilig en aangepast aan de leeftijd, het ontwikkelingsniveau en de aard van de kinderen.
De begeleiders zorgen ervoor dat de kinderen zich emotioneel goed voelen. Dit gebeurt door de kinderen positief, sensitief, informeel en persoonlijk te benaderen. De begeleiding is consequent en duidelijk.
De kinderen krijgen de ruimte om zich op sociaal vlak te ontwikkelen. Verdraagzaamheid en geweldloosheid staan hierbij centraal.
De kinderen worden in zo veel mogelijk betrokken bij alles wat met de buitenschoolse kinderopvang De Kikker te maken heeft en
krijgen een zo groot mogelijke inspraak. Ze helpen bij het opstellen van de leefregels, het inrichten van de verschillende ruimtes en
het organiseren van allerlei activiteiten.
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8.2 De begeleiding bestaat uit vakbekwame mensen die ieder geslaagd zijn in een basisvorming of die nog volgen gedurende het eerste
jaar van indiensttreding. Regelmatig worden specifieke bijscholingen en vormingen georganiseerd (zowel op creatief, pedagogisch als
praktisch vlak). De buitenschoolse kinderopvang De Kikker streeft naar de nodige continuïteit van de begeleiders zodat ze een persoonlijke relatie met de kinderen kunnen opbouwen.
8.3 Ouderparticipatie bestaat uit opbouwen van een wederzijds vertrouwen en het informeren van de ouders.
-

-

Tijdens de breng- en haalmomenten wordt een goed informeel contact opgebouwd met de begeleiding.
De kinderopvang wordt door de coördinator voorgesteld aan geïnteresseerde ouders; bij deze voorstelling wordt de manier van
werken toegelicht, worden de lokalen bezocht, wordt toelichting gegeven over de werking en het huishoudelijk reglement. Tevens
kunnen de ouders contacten leggen met de begeleidster en de kinderen.
De ouders kunnen zich inschrijven om buitengewone begeleide activiteiten te ondersteunen.
Via de scholen wordt een folder verspreid over de werking tijdens de vakantie en/of schoolvrije dagen.
De ouders hebben permanent toegang tot de infrastructuur tijdens de openingsuren.
Bij blijvende moeilijkheden met een kind neemt de coördinator contact op met de ouders.
De ouders hebben inzage in de planning.

Ouders hebben een klachtrecht. Een ouder die een klacht wenst in te dienen, moet dit schriftelijk doen. De ouder kan ofwel een brief
schrijven aan het college van burgemeester en schepenen ofwel een daartoe bestemd formulier invullen in de buitenschoolse
kinderopvang. De klacht moet vermelden: de naam, voornaam en adres van de ouder evenals een weergave van de feiten waarop de
klacht gesteund is. De klacht wordt binnen de 30 dagen behandeld door het college van burgemeester en schepenen. Binnen de 10
dagen na de behandeling in het college van burgemeester en schepenen wordt de betrokkene ouder schriftelijk ingelicht over het gevolg
dat aan de klacht gegeven wordt.
De ouders van de opgevangen of eventueel tot de opvang geweigerde kinderen kunnen te allen tijde of wanneer de betrokken partijen
niet tot een vergelijk komen een klacht indienen bij de Klachtendienst van Kind en Gezin, Hallepoortlaan 27, 1060 Brussel (tel.
02/5331414, e-mail: klachtendienst@kindengezin.be).
8.4 De buitenschoolse kinderopvang De Kikker beschikt over de volgende infrastructuur: het huis in de Aernoudstraat 15 dat ingericht is
als buitenschoolse kinderopvang en de containerunits die op deze grond werden bijgeplaatst en die eveneens werden ingericht is als
buitenschoolse kinderopvang.
-

-

De gelijkvloerse verdieping bestaat uit een inkomhal met een trap naar de eerste verdieping en een ruimte voor de jassen en tassen,
een ruimte voor administratie die tegelijkertijd ook dienst doet als ruimte voor de begeleidsters en een bureau voor de coördinator,
een speelzone met een vrije ruimte en met tafels die ook dienst doet als eetruimte, een kleine keuken, een extra speelzone en een
ruimte met sanitaire voorzieningen voor de kinderen en de begeleiders.
Op de eerste verdieping is er een ruimte voor huiswerk en rustige activiteiten voor de kinderen en zijn er daarnaast nog twee
speelkamers. Er is in de gang een boekentassenrek en kapstokken voor jassen.
Er is een buitenruimte voorzien met een gazon voorzien van speeltoestellen en een betegeld stuk.
Er zijn tevens containerunits op ons speelveld geplaatst. Die bestaan uit 2 grote speellokalen, waarvan 1 met een beperkte
keukenfunctie en een sanitair gedeelte met rustkamer.
De lokalen worden passend, sfeervol en huiselijk ingericht zodat de kinderen maximale ontplooiingskansen krijgen.

8.5 Onder aspecten van veiligheid en gezondheid wordt het volgende verstaan:
-

een ononderbroken aanwezigheid van de begeleiding bij de kinderen
een goed georganiseerde verplaatsing van de kinderen tussen de scholen en de opvang
de bereikbaarheid van één van de ouders of van de persoon die hem vervangt
er werd rekening gehouden met de veiligheidsnormen en –voorschriften voor brandveiligheid en naar de kinderen toe.

8.6 Samenwerking met externen.
De buitenschoolse kinderopvang werkt samen met andere partners. Er worden dan ook actief contacten gelegd met andere partners,
bijvoorbeeld met het lokale overleg in de gemeente en met andere opvanginitiatieven zoals onthaalouders, de scholen, andere gemeentelijke diensten zoals sportdienst, speelpleinwerking, … Voor meer informatie over de samenwerking met derden kunt u terecht bij de
coördinator.
9. LOKAAL OVERLEG BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG
Op gemeentelijk vlak wordt er regelmatig overleg gepleegd tussen alle diensten die betrokken zijn met de buitenschoolse kinderopvang.
Dit lokaal overleg waakt tevens over de kwaliteit van de buitenschoolse kinderopvang en zoekt passende oplossingen voor de bijkomende noden aan de buitenschoolse kinderopvang.
Het lokaal overleg is het aanspreekpunt met betrekking tot alle facetten van de buitenschoolse kinderopvang. Het adres is:
Lokaal Overleg Buitenschoolse Kinderopvang
Weststraat 24
8460 Oudenburg
telefoon 059-56 84 20
fax 059-26 54 06
Ouders kunnen bij het lokaal overleg terecht met alle vragen, opmerkingen of klachten in verband met de buitenschoolse
Kinderopvang.
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5. GOEDKEURING VAN DE VERKOOP UIT DE HAND VAN DE WONING IN DE
GISTELSESTEENWEG 6, GEKEND TE OUDENBURG, VIERDE AFDELING (WESTKERKE),
SECTIE B, NUMMER 82E (VOORHEEN DEEL VAN NUMMER 82D), GROOT 758,18 M²
De raad,
gelet op het gemeentedecreet, in het bijzonder artikel 42 en artikel 43, § 2, 12°;
overwegende dat het stellen van daden van beschikking met betrekking tot onroerende goederen
tot de exclusieve bevoegdheid van de raad behoort voor zover de verrichting niet nominatief in het
vastgestelde budget is opgenomen;
gelet op de bepalingen van het burgerlijk wetboek;
gelet op de omzendbrief BB 2010/02 van 12 februari 2010 vanwege de Vlaamse minister van
Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand betreffende de
vervreemding van onroerende goederen door de provincies, gemeenten, OCMW’s en besturen van
erkende erediensten – procedure;
gelet op de voorgenomen en voorziene verkoop van de woning in de Gistelsesteenweg 6 te
Westkerke;
gelet in dit verband op de gemeenteraadsbeslissing van 26 oktober 2006 houdende principiële
beslissing tot verkoop en medegaande vaststelling van (o.m.) de verkoopsvoorwaarden van het
woonhuis met aanhorigheden (met uitsluiting van een deel van de tuin), gelegen in de
Gistelsesteenweg 6 te Westkerke, gedeeltelijk herzien bij gemeenteraadsbeslissing van 2 juli 2009
voor wat betreft het gedeelte van het woonhuis dat verkocht zal worden;
gelet op de aanstelling van meester Michel VAN TIEGHEM DE TEN BERGHE, met kantoor te 8400
Oostende, Vijverstraat 49, als opdrachthoudende notaris voor de voorbereidende handelingen met
het oog op de openbare verkoop, en voor de verdere afhandeling (het verlijden van de akten), bij
beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 9 januari 2006, en bij beslissing van
het college van burgemeester en schepenen van 1 december 2010;
gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 4 juli 2013 houdende hervaststelling van de
verkoopsvoorwaarden voor (o.m.) de woning in de Gistelsesteenweg 6, gekend te Oudenburg,
vierde afdeling (Westkerke), sectie B, deel van perceelnummer 82D, groot 758,18 m²;
gelet op de gemotiveerde keuze voor een verkoop uit de hand;
gelet op het schattingsverslag voor het pand in de Gistelsesteenweg opgemaakt in juni 2006, door
Michel LIEVENS, eerstaanwezend inspecteur-ontvanger van het derde registratiekantoor te
Oostende, ontvangen met een begeleidend schrijven op 19 juni 2006;
overwegende dat de waarde van het goed geschat wordt op 100.000,00 EUR;
gelet op het bod van 27 januari 2014 vanwege Laurenz DEREU en Tatyana SOSNOVA, wonende
te 8460 Oudenburg, Westkerksestraat 166/0006, om de woning in de Gistelsesteenweg 6 te kopen
voor de som van 150.000,00 EUR;
gelet op de aanvaarding van het bod bij beslissing van het college van burgemeester en schepenen
van 28 januari 2014, en de aansluitende ondertekening van de minnelijke verkoopsovereenkomst;
gelet op het ontwerp van akte van verkoop van onroerend goed, opgemaakt door de
opdrachthoudende notaris, meester Michel VAN TIEGHEM DE TEN BERGHE, geassocieerd
notaris, met kantoor te 8400 Oostende, Vijverstraat 49, in de versie zoals medegedeeld bij
elektronisch bericht van 23 mei 2014 (en aldaar gekend als dossier DR/2060124-2);
gelet op het plan van opmeting, opgemaakt door Studiebureau LOBELLE bvba uit Brugge op 12
maart 2007;
op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
in het kader van een goed beheer van het gemeentelijk patrimonium;
na toelichting en beraad;
overwegende dat er geen bezwaren van algemeen of gemeentelijk belang zijn tegen de verkoop;
in openbare vergadering;
aangenomen met eenparigheid van stemmen;
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besluit:
artikel 1: De stad Oudenburg zal volgend onroerend goed onderhands verkopen: het woonhuis
(voormalige pastorie) met aanhorigheden en een gedeelte van de medegaande erve, gelegen
Gistelsesteenweg 6, kadastraal gekend te Oudenburg, vierde afdeling (Westkerke), sectie B, deel
van perceelnummer 82D, groot (na afsplitsing) volgens meting 758,18 m², zoals aangeduid op het
opmetingsplan opgemaakt door Studiebureau LOBELLE bvba uit Brugge op 12 maart 2007.
Voormeld goed werd reeds onttrokken aan het openbaar domein bij gemeenteraadsbeslissing van
26 oktober 2006.
artikel 2: Het goed zal worden verkocht aan de geïnteresseerde kopers, met name aan Laurenz
DEREU en Tatyana SOSNOVA, wonende te 8460 Oudenburg, Westkerksestraat 166/0006, elk ten
belope van een onverdeelde helft in volle eigendom, voor de prijs van 150.000,00 EUR, en tegen
alle andere voorwaarden opgesomd in het ontwerp van akte van verkoop, opgemaakt door meester
Michel VAN TIEGHEM DE TEN BERGHE, geassocieerd notaris, met kantoor te 8400 Oostende,
Vijverstraat 49, in de versie, zoals medegedeeld bij elektronisch bericht van 23 mei 2014 (en aldaar
gekend als dossier DR/2060124-2).
Het ontwerp van akte en het bijhorende meetplan worden goedgekeurd en maken integrerend deel
uit van dit besluit.
artikel 3: Alle kosten voor het verlijden van de akte, met inbegrip van kosten voor het bodemattest
en het opmetingsplan, vallen ten laste van de koper.
artikel 4: De prijs en de kosten dienen te zijn betaald voor het verlijden van de notariële akte.
Derhalve wordt de hypotheekbewaarder ontslagen van zijn verplichting ambtshalve inschrijving te
nemen bij de overschrijving van de akte.
artikel 5: De verkoopakte zal worden verleden voor de opdrachthoudende en instrumenterende
notaris. De authentieke akte zal namens de stad worden ondertekend door de voorzitter van de
gemeenteraad en de secretaris. De financieel beheerder zal dienen tussen te komen om te
tekenen voor kwijting.
artikel 6: De opbrengst van de verkoop is voorzien als ontvangst in de financiële nota van het
budget, in investeringsenveloppe IE-AFGBB01 (als transactiekrediet 2014, beleidsitem 0050-01).
De meeropbrengst zal worden verwerkt via budgetwijziging.
artikel 7: Deze beslissing wordt opgenomen op de lijst met de beknopte omschrijving van de hierin
geregelde aangelegenheden die binnen de twintig dagen per aangetekende zending aan de
provinciegouverneur wordt gezonden in het kader van het algemeen bestuurlijk toezicht.
artikel 8: Een eensluidend afschrift van deze beslissing wordt gestuurd aan de opdrachthoudende
en instrumenterende notaris, meester Michel VAN TIEGHEM DE TEN BERGHE, geassocieerd
notaris, met kantoor te 8400 Oostende, Vijverstraat 49, ter kennisgeving.
Na het verstrijken van de algemene toezichtstermijn zal aan deze ambtenaar de schriftelijke
bevestiging worden gestuurd dat deze beslissing niet werd geschorst of vernietigd door de
toezichthoudende overheid, en dat kan worden overgegaan tot het verlijden van de akte.
artikel 9: Een afschrift van de beslissing wordt eveneens bezorgd
- aan de kopers;
- aan de financieel beheerder, samen met een afschrift van de ontwerpakte;
- aan de Federale Overheidsdienst Financiën, Patrimoniumdocumentatie, Administratie van het
kadaster, Kadastercontrole Torhout, Elisabethlaan 27, 8820 Torhout, ter informatie.
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6. OPRICHTING VAN DE GEMEENTELIJKE BEGELEIDINGSCOMMISSIE INZAKE MOBILITEIT
[Raadslid Marc GILLIAERT peilt naar de meerwaarde van de commissie en naar de mogelijkheid
om hierin ook vertegenwoordigers van de verschillende fracties op te nemen. Volgens de
burgemeester is deze commissie in eerste instantie bedoeld voor professionelen, wat niet
wegneemt dat ook voorstellen van de oppositie welkom zijn en zullen worden meegenomen. Het
raadslid vraagt ook naar de actualiteit van het gemeentelijk mobiliteitsplan. De burgemeester
verduidelijkt dat dit momenteel in herziening is, dat een paar nieuwe klemtonen zullen worden
gelegd (trage wegen, openbaar vervoer) maar dat geen grote wijzigingen op stapel staan.]
De raad,
gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid artikel 2, artikel 3, artikel 42 en 43;
gelet op het decreet van 20 maart 2009 betreffende het mobiliteitsbeleid, inzonderheid artikel 26/1
en artikel 26/2, ingevoegd bij het decreet van 10 februari 2012;
gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 januari 2013 tot bepaling van de nadere
regels betreffende de organisatorische omkadering, de financiering en de samenwerking voor het
mobiliteitsbeleid, meer bepaald artikel 2 tot en met artikel 12;
gelet op het ministerieel besluit van 11 maart 2013 tot aanwijzing van de voorzitter van de
Regionale Mobiliteitscommissie en tot vaststelling van de huishoudelijke reglementen van de
Gemeentelijke en Intergemeentelijke begeleidingscommissie en van de Regionale
Mobiliteitscommissie;
overwegende dat in elke gemeente een gemeentelijke begeleidingscommissie (afgekort GBC) moet
worden ingesteld, die verantwoordelijk is voor de voorbereiding, de opmaak, de opvolging, de
evaluatie en, in voorkomend geval, de herziening van het gemeentelijk of intergemeentelijk
mobiliteitsplan, alsmede voor de begeleiding van de voorbereiding, de opmaak, de opvolging en de
evaluatie van projecten die aansluiten bij het duurzame lokale mobiliteitsbeleid;
dat de GBC, als multidisciplinair en beleidsdomeinoverschrijdend overlegforum, minstens moet
samengesteld zijn uit:
1° de initiatiefnemer, tenzij die al aanwezig is in een andere hoedanigheid die hieronder wordt
vermeld;
2° een vertegenwoordiger van de gemeente;
3° een vertegenwoordiger van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken;
4° een vertegenwoordiger van de Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn;
5° een vertegenwoordiger van de betrokken wegbeheerder;
dat voormelde actoren de vaste leden van de GBC vormen;
dat de samenstelling van de GBC kan worden uitgebreid met andere relevante actoren
overeenkomstig de bepalingen die zijn vastgesteld door de Vlaamse Regering;
dat de GBC wordt aangevuld met variabele leden, en in voorkomend geval ook met adviserende
leden;
dat de variabele leden andere besturen en administraties vertegenwoordigen dan de vaste leden;
dat het gaat om volgende vertegenwoordigers:
1° een vertegenwoordiger van het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend
Erfgoed;
2° een vertegenwoordiger van de provincie;
3° een vertegenwoordiger van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, wanneer het de
opmaak of de herziening van een gemeentelijk of intergemeentelijk mobiliteitsplan betreft;
4° een vertegenwoordiger van de bevoegde adviesverlenende instanties, als voor de uitvoering van
een project een stedenbouwkundige vergunning is vereist,
5° een vertegenwoordiger van de naamloze vennootschap van publiek recht en autonoom
overheidsbedrijf NMBS Holding, de naamloze vennootschap van publiek recht en autonoom
overheidsbedrijf Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen of de naamloze vennootschap
van publiek recht en autonoom overheidsbedrijf Infrabel, naar gelang het geval, (1) bij de
begeleiding van de voorbereiding en de opmaak van een openbaar vervoerproject, (2) bij de
begeleiding van de voorbereiding en de opmaak van doorstromingsmaatregelen voor het
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geregeld vervoer, (3) bij de begeleiding van de voorbereiding en de opmaak van projecten voor de
herinrichting van stationsomgevingen, en (4) bij de begeleiding van de voorbereiding en de opmaak
van projecten die liggen in de nabijheid van spoorinfrastructuur voor treinverkeer;
dat voorts elke persoon van wie de aanwezigheid op alle vergaderingen van de GBC met betrekking
tot een bepaald project nuttig wordt geacht kan worden aangewezen als adviserend lid;
dat het wenselijk wordt geacht dat minstens de gemeentelijke diensten en personen die zich op
lokaal vlak bezig houden met mobiliteit, ruimtelijke ordening, verkeersveiligheid, milieu en
duurzaamheid als adviserend lid worden opgenomen;
dat hierdoor de technische en de terreinkennis in de GBC vergroot, wat bijdraagt tot de kwaliteit van
het ontwerp;
dat ook moet gestreefd worden naar een weerspiegeling van de diverse maatschappelijke
belangen;
dat op die manier het draagvlak voor het plan of project wordt verbreed;
dat trouwens ook steeds personen van wie de aanwezigheid op de vergaderingen van de GBC met
betrekking tot een bepaald plan of project nuttig wordt geacht, door de voorzitter van de GBC
kunnen worden uitgenodigd als adviserend lid;
overwegende dat de GBC wordt opgericht bij besluit van de gemeenteraad;
overwegende dat de GBC wordt voorgezeten door de gemeente;
dat de gemeente het voorzitterschap kan delegeren aan een vast lid;
overwegende dat de vergaderingen van de GBC - in het kader van participatie - kunnen worden
opengesteld voor vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld en de bevolking;
dat hiervoor een principiële beslissing van de gemeenteraad nodig is;
dat de concrete beslissingen hieromtrent kunnen worden gedelegeerd;
overwegende dat het in sommige gevallen zinvol en noodzakelijk kan zijn om de werkzaamheden
van de GBC, of deelaspecten ervan, te bundelen in een bovenlokaal overlegforum,
intergemeentelijke begeleidingscommissie genoemd (afgekort IGBC);
dat de beslissing tot oprichting of deelname toekomt aan het college van burgemeester en
schepenen;
op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
in openbare vergadering;
na kennisname en bespreking;
na toelichting en beraad;
aangenomen met eenparigheid van stemmen;
besluit:
artikel 1: Er wordt een Gemeentelijke Begeleidingscommissie (GBC) opgericht als multidisciplinair
en beleidsdomeinoverschrijdend overlegforum verantwoordelijk voor:
1° de voorbereiding, de opmaak, de opvolging, de evaluatie en, in voorkomend geval, de herziening
van het gemeentelijk of intergemeentelijk mobiliteitsplan;
2° de begeleiding van de voorbereiding, de opmaak, de opvolging en de evaluatie van projecten die
aansluiten bij het duurzame lokale mobiliteitsbeleid.
artikel 2: De GBC is samengesteld uit volgende vaste leden:
1° de initiatiefnemer, tenzij die al aanwezig is in een andere hoedanigheid die hieronder wordt
vermeld;
2° een vertegenwoordiger van de gemeente;
3° een vertegenwoordiger van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken;
4° een vertegenwoordiger van de Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn;
5° een vertegenwoordiger van de betrokken wegbeheerder.
artikel 3: De GBC wordt aangevuld met volgende variabele leden:
1° een vertegenwoordiger van het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend
Erfgoed;
2° een vertegenwoordiger van de provincie;
3° een vertegenwoordiger van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, wanneer het de
opmaak of de herziening van een gemeentelijk of intergemeentelijk mobiliteitsplan betreft;
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4° een vertegenwoordiger van de bevoegde adviesverlenende instanties, als voor de uitvoering van
een project een stedenbouwkundige vergunning is vereist,
5° een vertegenwoordiger van de naamloze vennootschap van publiek recht en autonoom
overheidsbedrijf NMBS Holding, de naamloze vennootschap van publiek recht en autonoom
overheidsbedrijf Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen of de naamloze vennootschap
van publiek recht en autonoom overheidsbedrijf Infrabel, naar gelang het geval, (1) bij de
begeleiding van de voorbereiding en de opmaak van een openbaar vervoerproject, (2) bij de
begeleiding van de voorbereiding en de opmaak van doorstromingsmaatregelen voor het geregeld
vervoer, (3) bij de begeleiding van de voorbereiding en de opmaak van projecten voor de
herinrichting van stationsomgevingen, en (4) bij de begeleiding van de voorbereiding en de opmaak
van projecten die liggen in de nabijheid van spoorinfrastructuur voor treinverkeer;
artikel 4: Volgende adviserende leden worden toegevoegd aan de GBC:
- de leden van het college van burgemeester en schepenen bevoegd voor de beleidsdomeinen
ruimtelijke ordening, milieu, mobiliteit en openbare werken;
- een deskundige medewerker van de volgende gemeentelijke diensten: ruimtelijke ordening,
milieu, mobiliteit en openbare werken;
- een vertegenwoordiger van de lokale politie (voor het aspect verkeersveiligheid).
artikel 4bis: Daarnaast kan de voorzitter van de GBC ambtshalve of op verzoek van een of meer
vaste leden beslissen personen uit te nodigen als adviserend lid als hun aanwezigheid op de
vergaderingen van de GBC met een betrekking tot een bepaald project nuttig wordt geacht.
artikel 5: De burgemeester wordt aangewezen als vertegenwoordiger van de gemeente en als
voorzitter van de GBC. In geval van verhindering, kan de burgemeester deze bevoegdheid
delegeren aan een ander lid van het college van burgemeester en schepenen, of aan een
gemeentelijke ambtenaar.
artikel 6: De bevoegdheid tot het openstellen van de vergaderingen van de GBC voor
vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld en de bevolking wordt overgedragen aan
de voorzitter van de GBC, die hierover beslist in overleg met de vaste leden.
artikel 7: De GBC kan deelnemen aan de werkzaamheden van een intergemeentelijke
begeleidingscommissie (IGBC). De bevoegdheid om te beslissen tot oprichting van - of tot
deelname aan een IGBC komt toe aan het college van burgemeester en schepenen.
artikel 8: Er wordt akte van genomen dat de GBC haar huishoudelijk reglement zelf zal vaststellen.
Dit dient evenwel te gebeuren met inachtneming van de bepalingen van het besluit van 11 maart
2013 […] tot vaststelling van (o.m.) de huishoudelijke reglementen van de Gemeentelijke en
Intergemeentelijke begeleidingscommissie […].

7.1. GOEDKEURING VAN HET OCMW-MEERJARENPLAN VOOR DE PERIODE 2014-2019
[Schepen van financiën Myriam MAES geeft een korte toelichting. Ze stelt dat het OCMW zich
akkoord heeft verklaard met het alternatieve voorstel van de stad. De twee besturen zijn het er ook
over eens dat verder bespaard moet worden (en dit aan beide kanten). Volgens raadslid Stefaan
REYNAERT heeft het OCMW zich noodgedwongen geschikt naar het voorstel van de stad en is er
van overleg geen sprake geweest. Het raadslid stelt dat het gaat om een louter vormelijke
aanpassing van de ramingen en dat het werkelijke tekort ongetwijfeld een boemerangeffect zal
teweegbrengen. Het raadslid meent in dit verband te kunnen spreken van een pyrrusoverwinning.
De schepen van financiën dient volgens hem goed te beseffen dat de stad het tekort uiteindelijk
toch zal moeten bijpassen. De discussie vervalt in een scherpe en felle woordenwisseling tussen
het raadslid en de eerste schepen, waarbij een persoonlijke tackle niet geschuwd wordt en soms
ook ongelukkige uitspraken worden gedaan, opgezweept door de emoties van het moment. ../..
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Na tussenkomst van de voorzitter en interpellatie van de fractieleider Anthony DUMAREY wordt de
bespreking ten gronde hernomen, op een meer serene wijze. Ook raadslid Anthony DUMAREY
meent dat het voorliggende meerjarenplan onrealistisch is en dat de vooropgestelde cijfers niet
haalbaar zijn. Hij verwijst hiervoor naar het bijgevoegde advies van het managementteam van het
OCMW. Raadslid Freddy DECLERCK is benieuwd naar de visie van de OCMW-voorzitter. Rita
MEYNS stelt dat er geen andere keuze was, aangezien nog slechts gewerkt kon worden met
voorlopige twaalfden tot eind juni. Zij verduidelijkt dat het meerjarenplan werd aangepast door het
verhogen van de geraamde opbrengsten uit de RIZIV-subsidiëring. Het gaat volgens haar om een
beredeneerde gok: er zijn inderdaad meer inkomsten te verwachten (extra bedden), maar zij hoopt
wel op enige meeval aangezien de RIZIV-toelagen afhankelijk zijn van veel factoren. Raadslid
Anthony DUMAREY vreest dat de goedkeuring van het voorliggende meerjarenplan, waarin slechts
voorzien wordt in een beperkte gemeentelijke bijdrage, een averechtse impact zal hebben.]
De raad,
gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid artikel 42, artikel 43 en artikel 151;
gelet op het decreet betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk
welzijn, inzonderheid artikel 145, artikel 146, § 1, artikel 148, artikel 149, artikel 150 en artikel 270;
gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en
beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk
welzijn, zoals laatst gewijzigd bij besluit van de Vlaamse regering van 22 november 2013 tot
wijziging van artikel 14 van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de
beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn;
gelet op het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere
voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de
gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
overwegende dat de raad voor maatschappelijk welzijn (in principe) een meerjarenplan moet
vaststellen voor het einde van het jaar dat volgt op de gemeenteraadsverkiezingen en voor hij
beraadslaagt over het budget voor het volgende financiële jaar;
dat in de financiële nota (onder meer) de vermoedelijke gemeentelijke bijdrage moet worden
opgenomen;
dat het meerjarenplan aan de gemeente moet worden bezorgd;
dat de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn het meerjarenplan moet toelichten op de
vergadering van de gemeenteraad waarop het geagendeerd is;
dat de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn, indien hij geen deel uitmaakt van de
gemeenteraad, ten minste acht dagen voor de dag van die vergadering door de voorzitter van de
gemeenteraad moet worden verwittigd;
dat het meerjarenplan ter goedkeuring moet worden voorgelegd aan de gemeenteraad, die een van
de volgende beslissingen kan nemen:
1° goedkeuring van het meerjarenplan;
2° niet-goedkeuring van het meerjarenplan;
3° aanpassing van het meerjarenplan.
overwegende dat de gemeenteraad moet beslissen binnen een termijn van vijftig dagen die ingaat
op de dag nadat de beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn bij de gemeente is
ingekomen;
dat de gemeente haar beslissing aan het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn moet
bezorgen uiterlijk de laatste dag van die termijn;
overwegende dat – als het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn niet over voldoende
middelen beschikt om de uitgaven te dekken die voortkomen uit de vervulling van zijn opdracht –
het verschil gedragen wordt door de gemeente;
gelet op het negatief advies verleend over het ontwerp van beleidsplan 2013-2019 van het OCMW,
bij beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 8 oktober 2013;
gelet op het negatief advies verleend over het OCMW-meerjarenplan voor de periode 2014-2019 en
over het OCMW-budget voor het boekjaar 2014, bij beslissing van het college van burgemeester en
schepenen van 17 december 2013;
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gelet op de vaststelling door de gemeenteraad van het meerjarenplan van de gemeente voor de
periode 2014-2019, bij beslissing van 30 december 2013;
gelet op de vaststelling door de gemeenteraad van het gemeentelijk budget voor het boekjaar 2014,
bij beslissing van 30 december 2013;
gelet op de vaststelling door de raad voor maatschappelijk welzijn van het OCMW-meerjarenplan
voor de periode 2014-2019 en van het OCMW-budget voor 2014, bij beslissing van 30 december
2013;
gelet op de afkeuring van het OCMW-meerjarenplan voor de periode 2014-2019, bij beslissing van
de gemeenteraad van 20 februari 2014;
gelet op de afkeuring van het OCMW-budget voor het financiële boekjaar 2014, bij beslissing van
de gemeenteraad van 20 februari 2014;
gelet op het alternatieve voorstel voor een gemeentelijke bijdrage, zoals geformuleerd in de
gemeenteraadsbeslissing van 20 februari 2014 houdende afkeuring van het OCMW-meerjarenplan
voor de periode 2014-2019;
gelet op de beslissing van 11 maart 2014 van het OCMW om een beroep in te stellen bij de
provinciegouverneur tegen de voormelde gemeenteraadsbeslissingen van 20 februari 2014 waarbij
het OCMW-meerjarenplan voor de periode 2014-2019 en het OCMW-budget voor het financiële
boekjaar 2014 werden afgekeurd, en een alternatief bijdragevoorstel werd geformuleerd;
gelet op de afwijzing van het door het OCMW ingestelde beroep, bij besluit van de gouverneur van
24 april 2014;
overwegende dat het OCMW een nieuw meerjarenplan dient op te stellen voor de periode 20142019 en dat er een consensus moet gevonden worden over de gemeentelijke bijdrage;
gelet op de vaststelling door de raad voor maatschappelijk welzijn van het nieuwe OCMWmeerjarenplan voor de periode 2014-2019, bij beslissing van 16 juni 2014;
gelet op de vaststelling door de raad voor maatschappelijk welzijn van het nieuwe OCMW-budget
2014, bij beslissing van 16 juni 2014;
gelet op het voorafgaand positief advies van het college van burgemeester en schepenen over het
nieuwe OCMW-meerjarenplan voor de periode 2014-2019 (ontwerp) en over het nieuwe OCMWbudget 2014 (ontwerp), bij beslissing van 3 juni 2014;
gelet op de toezending van het vastgestelde OCMW-meerjarenplan 2014-2019, en het bijhorende
raadsbesluit, per aangetekende zending van 18 juni 2014 (op 19 juni 2014), met het oog op
voorlegging ervan aan de gemeenteraad;
overwegende dat de gemeenteraad moet beslissen binnen een termijn van vijftig dagen die ingaat
op de dag nadat de beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn bij de gemeente is
ingekomen;
dat de gemeente haar beslissing aan het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn moet
versturen uiterlijk de laatste dag van die termijn (dit is uiterlijk op 8 augustus 2014);
dat de gemeenteraad geacht wordt aan het meerjarenplan zijn goedkeuring te hebben verleend, als
binnen die termijn geen beslissing aan het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn wordt
bezorgd;
dat deze beslissing ook aan de provinciegouverneur moet worden bezorgd;
gelet op de strategische nota en de financiële nota van het meerjarenplan van het OCMW voor de
periode 2014-2019;
gelet inzonderheid op de gevraagde gemeentelijke bijdrage voor de planningsperiode, zoals
samengevat in volgende tabel:
jaar
bedrag

2014

2015

2016

1.150.000,00

1.173.000,00

1.196.460,00

2017
1.220.389,20

2018
1.244.796,98

2019
1.269.692,92

overwegende er geen overeenstemming bestaat tussen de door het OCMW gevraagde bijdrage en
de door de gemeente voorziene bijdrage, zoals opgenomen in het meerjarenplan van de gemeente
(algemene rekening 6494021, beleidsitem 0900-01):
jaar
bedrag

2014
1.000.000,00

2015
1.030.000,00

2016
1.060.900,00

2017
1.092.727,00

2018
1.125.509,00

2019
1.159.275,00
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overwegende dat er wel overeenstemming bestaat met het alternatieve bijdragevoorstel dat door de
gemeenteraad werd geformuleerd in zijn beslissing van 20 februari 2014;
dat er geen redenen zijn om dit alternatieve bijdragevoorstel in te trekken;
dat er dus van een consensus gesproken kan worden voor wat betreft de gemeentelijke bijdrage;
dat dit wel impliceert dat het meerjarenplan van de gemeente voor de periode 2014-2019 zal
moeten worden aangepast;
dat dit kan gebeuren bij de eerstvolgende planwijziging, met uitzondering evenwel van de bijdrage
voor het boekjaar 2014, waarvoor de nodige bijkomende kredieten zullen dienen te worden voorzien
bij de eerstvolgende budgetwijziging;
ten einde tegemoet te komen aan de noden van het OCMW zonder de financiële draagkracht van
de gemeente te ondermijnen;
in het algemeen belang van de gemeente;
zonder afbreuk te willen doen aan de bezorgdheid en de verwachtingen die werden geuit in de
diverse adviezen van het college van burgemeester en schepenen;
op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
na toelichting door de OCMW-voorzitter, ter zitting aanwezig als toegevoegd schepen, hiertoe
uitgenodigd op 11 juni 2014;
na bespreking en beraadslaging;
in openbare vergadering;
aangenomen met 12 ja-stemmen (Myriam MAES, Peter VELLE, Ulrike VANHESSCHE, Isabelle
CAPELLE, Hubert DE GRYSE, Annie COBBAERT, Jean-Pierre VAN DIERENDONCK, Anni
CHRISTIAEN, Stephanie VAN EEGHEM, Johan TANGHE, Ignace DEREEPER en Gino DUMON)
tegenover 6 onthoudingen (Marc GILLIAERT, Freddy DECLERCK, Romina VANHOOREN, Stefaan
REYNAERT, Roland BLOMME en Anthony DUMAREY);
stelt vast en besluit:
artikel 1: Het OCMW-meerjarenplan voor de periode 2014-2019 is goedgekeurd.
Dit geldt inzonderheid voor de gevraagde gemeentelijke bijdrage voor deze planningsperiode
jaar
bedrag

2014
1.150.000,00

2015
1.173.000,00

2016
1.196.460,00

2017
1.220.389,20

2018
1.244.796,98

2019
1.269.692,92

Deze goedkeuring doet geen afbreuk aan de bezorgdheid en de verwachtingen die werden geuit in
de diverse adviezen van het college van burgemeester en schepenen.
artikel 2: Er wordt akte genomen van het feit dat er momenteel onvoldoende middelen voorzien zijn
in de financiële nota van het meerjarenplan van de gemeente voor de periode 2014-2019 voor de
betaling van de verhoogde bijdrage.
De nodige bijkomende kredieten zullen worden voorzien bij de eerstvolgende budgetwijziging
(boekjaar 2014) en bij de eerstvolgende planwijziging (boekjaren 2015-2019), op algemene
rekening 6494021 (beleidsitem 0900-01).
artikel 3: Kennisgeving van deze beslissing zal onverwijld gedaan worden aan het OCMW. Twee
afschriften van deze beslissing zullen worden meegestuurd. Dit zal geschieden met een
aangetekende zending, uiterlijk op 8 augustus 2014.
Twee ondertekende exemplaren van het OCMW-meerjarenplan 2014-2019 zullen, aangevuld met
de beslissing van de gemeenteraad, worden nagestuurd.
artikel 4: Een kopie van deze beslissing wordt tezelfdertijd bezorgd aan de gouverneur, via het
Agentschap voor Binnenlands Bestuur, afdeling West-Vlaanderen, Burg 4, 8000 Brugge. Dit zal
eveneens geschieden met een aangetekende zending.
artikel 5: Een afschrift van deze beslissing wordt ook bezorgd aan de financieel beheerder.
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7.2. KENNISNAME VAN HET OCMW-BUDGET VOOR HET BOEKJAAR 2014
[Zie sub 7.1.]
De raad,
gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid artikel 42, artikel 43 en artikel 151;
gelet op het decreet betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk
welzijn, inzonderheid artikel 145, artikel 146, § 1, artikel 148, artikel 149, artikel 150 en artikel 270;
gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en
beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk
welzijn, zoals laatst gewijzigd bij besluit van de Vlaamse regering van 22 november 2013 tot
wijziging van artikel 14 van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de
beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn;
gelet op het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere
voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de
gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
gelet op het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere
voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de
gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
overwegende dat de raad voor maatschappelijk welzijn (in principe) voor het begin van ieder
financieel boekjaar het budget van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn moet
vaststellen, op basis van het meerjarenplan;
dat het budget aan de gemeente moet worden bezorgd;
dat de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn het budget moet toelichten op de
vergadering van de gemeenteraad waarop het geagendeerd is;
dat de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn, indien hij geen deel uitmaakt van de
gemeenteraad, ten minste acht dagen voor de dag van die vergadering door de voorzitter van de
gemeenteraad moet worden verwittigd;
dat de gemeenteraad enkel kennis moet nemen van het budget, als het past binnen het
meerjarenplan;
dat de gemeenteraad zich dient uit te spreken over de goedkeuring van het budget, als het budget
niet past binnen het meerjarenplan;
dat in dat geval de gemeenteraad het budget in overeenstemming kan brengen met het
meerjarenplan;
dat wanneer de raad voor maatschappelijk welzijn geen meerjarenplan of budget heeft vastgesteld,
de gemeenteraad het budget eenzijdig kan vaststellen;
overwegende dat – als het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn niet over voldoende
middelen beschikt om de uitgaven te dekken die voortkomen uit de vervulling van zijn opdracht –
het verschil gedragen wordt door de gemeente;
gelet op het negatief advies verleend over het ontwerp van beleidsplan 2013-2019 van het OCMW,
bij beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 8 oktober 2013;
gelet op het negatief advies verleend over het OCMW-meerjarenplan voor de periode 2014-2019 en
over het OCMW-budget voor het boekjaar 2014, bij beslissing van het college van burgemeester en
schepenen van 17 december 2013;
gelet op de vaststelling door de gemeenteraad van het meerjarenplan van de gemeente voor de
periode 2014-2019, bij beslissing van 30 december 2013;
gelet op de vaststelling door de gemeenteraad van het gemeentelijk budget voor het boekjaar 2014,
bij beslissing van 30 december 2013;
gelet op de vaststelling door de raad voor maatschappelijk welzijn van het OCMW-meerjarenplan
voor de periode 2014-2019 en van het OCMW-budget voor 2014, bij beslissing van 30 december
2013;
gelet op de afkeuring van het OCMW-meerjarenplan voor de periode 2014-2019, bij beslissing van
de gemeenteraad van 20 februari 2014;
gelet op de afkeuring van het OCMW-budget voor het financiële boekjaar 2014, bij beslissing van
de gemeenteraad van 20 februari 2014;
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gelet op het alternatieve voorstel voor een gemeentelijke bijdrage, zoals geformuleerd in de
gemeenteraadsbeslissing van 20 februari 2014 houdende afkeuring van het OCMW-meerjarenplan
voor de periode 2014-2019;
gelet op de beslissing van 11 maart 2014 van het OCMW om een beroep in te stellen bij de
provinciegouverneur tegen de voormelde gemeenteraadsbeslissingen van 20 februari 2014 waarbij
het OCMW-meerjarenplan voor de periode 2014-2019 en het OCMW-budget voor het financiële
boekjaar 2014 werden afgekeurd, en een alternatief bijdragevoorstel werd geformuleerd;
gelet op de afwijzing van het door het OCMW ingestelde beroep, bij besluit van de gouverneur van
24 april 2014;
overwegende dat het OCMW een nieuw meerjarenplan dient op te stellen voor de periode 20142019 en dat er een consensus moet gevonden worden over de gemeentelijke bijdrage;
gelet op de vaststelling door de raad voor maatschappelijk welzijn van het nieuwe OCMWmeerjarenplan voor de periode 2014-2019, bij beslissing van 16 juni 2014;
gelet op de vaststelling door de raad voor maatschappelijk welzijn van het nieuwe OCMW-budget
2014, bij beslissing van 16 juni 2014;
gelet op het voorafgaand positief advies van het college van burgemeester en schepenen over het
nieuwe OCMW-meerjarenplan voor de periode 2014-2019 (ontwerp) en over het nieuwe OCMWbudget 2014 (ontwerp), bij beslissing van 3 juni 2014;
gelet op de toezending van het vastgestelde OCMW-budget 2014, en het bijhorende raadsbesluit,
per aangetekende zending van 18 juni 2014 (ontvangen op 19 juni 2014), met het oog op
voorlegging ervan aan de gemeenteraad;
overwegende dat de gemeenteraad moet beslissen binnen een termijn van vijftig dagen die ingaat
op de dag nadat de beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn bij de gemeente is
ingekomen;
dat de gemeente haar beslissing aan het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn moet
versturen uiterlijk de laatste dag van die termijn (dit is uiterlijk op 8 augustus 2014);
dat de gemeenteraad geacht wordt van het budget te hebben kennis genomen of aan het budget
zijn goedkeuring te hebben verleend, als binnen die termijn geen beslissing aan het openbaar
centrum voor maatschappelijk welzijn wordt verstuurd;
dat de beslissing van de gemeenteraad ook aan de provinciegouverneur moet worden bezorgd;
gelet op het voorliggende OCMW-budget voor het financiële boekjaar 2014, met volgende cijfers,
zoals opgenomen in het liquiditeitenbudget:
Resultaat op kasbasis
I. Exploitatiebudget
A. Uitgaven
B. Ontvangsten
1.a. Belastingen en boetes
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden
1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar
2. Overige
II Investeringsbudget (B-A)
A. Uitgaven
B. Ontvangsten
III Andere (B-A)
A. Uitgaven
1.Aflossing financiële schulden
a. Periodieke aflossingen
b. Niet-periodieke aflossingen
2. Toegestane leningen
3. Overige transacties
a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen
B. Ontvangsten
1. Op te nemen leningen en leasings
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden
a. Periodieke aflossingen
b. Niet-periodieke aflossingen
3. Overige transacties
a. Borgtochten ontvangen in contanten
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen
c. Schenkingen, andere dan opgenomen in de exploitatie- of investeringsontvangsten

2014
-64.342,88
6.054.754,94
5.990.412,06
0,00
1.150.000,00
0,00
4.840.412,06
-11.856.659,73
12.662.296,73
805.637,00
1.370.187,45
370.982,13
370.982,13
370.982,13
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.741.169,58
1.741.169,58
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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IV. Budgettair resultaat boekjaar(I+II+III)
V. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat (IV+V)
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)
A. Bestemde gelden voor de exploitatie
B. Bestemde gelden voor investeringen
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)

-10.550.815,16
11.108.379,26
557.564,10
0,00
0,00
0,00
0,00
557.564,10

gelet op de beleidsnota en de financiële nota van het budget 2014 van het OCMW;
gelet inzonderheid op de gevraagde gemeentelijke bijdrage (zie rubriek I.B.1.b);
gelet op de goedkeuring het meerjarenplan van het OCMW voor de periode 2014-2019, bij
gemeenteraadsbeslissing van heden (agendapunt 7.1.);
overwegende dat het OCMW-meerjarenplan voor de periode 2014-2019 voorziet in een
gemeentelijke bijdrage van 1.150.000,00 EUR voor boekjaar 2014;
dat ook het OCMW-budget voor 2014 voorziet in een gemeentelijke bijdrage van 1.150.000,00
EUR;
overwegende dat thans slechts 1.000.000,00 EUR voorzien is in de financiële nota van het budget
van de gemeente voor het boekjaar 2014 (algemene rekening 6494021, beleidsitem 0900-01);
dat de nodige bijkomende kredieten nog dienen te worden voorzien;
dat dit kan gebeuren bij de eerstvolgende budgetwijziging;
ten einde tegemoet te komen aan de noden van het OCMW zonder de financiële draagkracht van
de gemeente te ondermijnen;
in het algemeen belang van de gemeente;
op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
na toelichting door de OCMW-voorzitter, ter zitting aanwezig als toegevoegd schepen hiertoe
uitgenodigd op 11 juni 2014;
na bespreking en beraadslaging;
in openbare vergadering;
neemt kennis van, stelt vast en beslist:
artikel 1: Er wordt kennis genomen van het budget van het OCMW voor het boekjaar 2014.
Er wordt vastgesteld dat het budget 2014 past binnen het goedgekeurde OCMW-meerjarenplan
voor de periode 2014-2019.
Er wordt eveneens vastgesteld dat de gemeentelijke bijdrage voor 2014 binnen de grenzen blijft van
de gemeentelijke bijdrage zoals opgenomen in het goedgekeurde OCMW-meerjarenplan voor
dezelfde periode.
artikel 2: Het bedrag van de gemeentelijke bijdrage voor het boekjaar 2014 is begroot op
1.150.000,00 EUR.
Momenteel is slechts 1.000.000,00 EUR voorzien in de financiële nota van het budget van de
gemeente voor het boekjaar 2014, op algemene rekening 6494021 (beleidsitem 0900-01).
De nodige bijkomende kredieten zullen worden voorzien bij de eerstvolgende budgetwijziging.
artikel 3: Kennisgeving van deze beslissing zal onverwijld gedaan worden aan het OCMW. Twee
afschriften van deze beslissing zullen worden meegestuurd. Dit zal geschieden met een
aangetekende zending, uiterlijk op 8 augustus 2014.
Twee ondertekende exemplaren van het OCMW-budget 2014 zullen, aangevuld met de beslissing
van de gemeenteraad, worden nagestuurd.
artikel 4: Een kopie van deze beslissing wordt tezelfdertijd bezorgd aan de gouverneur, via het
Agentschap voor Binnenlands Bestuur, afdeling West-Vlaanderen, Burg 4, 8000 Brugge. Dit zal
eveneens geschieden met een aangetekende zending.
artikel 5: Een afschrift van deze beslissing wordt ook bezorgd aan de financieel beheerder.
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8. BESPREKING VAN EEN VOORSTEL VOOR HET OPENHOUDEN VAN DE
BUITENSCHOOLSE OPVANG GEDURENDE DE VOLLEDIGE VAKANTIEPERIODE
(TOEGEVOEGD AGENDAPUNT)
[Raadslid Freddy DECLERCK licht het voorstel toe. Het raadslid is van oordeel dat de
sluitingsperiode van twee weken (zoals voorzien in het huishoudelijk reglement) die in de praktijk
samenvalt met het bouwverlof, discriminerend is ten opzichte van gezinnen die tijdens die periode
niet van verlof kunnen genieten (omdat ze werkzaam zijn in een andere sector). Het openhouden
gedurende de ganse zomerperiode zou die gezinnen meer vrijheid bieden om zelf hun vakantie te
kunnen plannen, en zou tevens een oplossing bieden voor de mensen die in de horeca en de
toeristische sector actief zijn. Volgens het raadslid kan dit gemakkelijk door extra jobstudenten in te
schakelen. Ook de begeleiders zelf zouden hierdoor meer keuzevrijheid genieten om verlof op te
nemen, en de kinderen zelf kunnen voort opgevangen worden in de hun vertrouwde omgeving.
Volgens de bevoegde schepen, Johan TANGHE, komen de dagelijkse openingsuren en de opvang
tijdens de schoolvrije dagen reeds ruimschoots tegemoet aan de noden van veel jonge gezinnen.
Om iedereen ter wille te zijn en tevreden te stellen zou er ook opvang tijdens het weekend en
tijdens de nacht moeten worden voorzien… Een collectieve sluitingsperiode biedt aan de
personeelsleden de kans om twee volle weken verlof op te nemen tijdens de zomermaanden. Ook
als er werken aan het gebouw moeten worden uitgevoerd gebeurt dit beter wanneer er geen
kinderen aanwezig zijn. Een experiment in het verleden heeft al aangetoond dat er tijdens het
bouwverlof minder gebruik werd gemaakt van De Kikker. Tijdens de sluitingsperiode kunnen de
kinderen trouwens altijd op het speelplein terecht. De schepen meent dan ook dat er geen afdoende
argumenten zijn om de huidige regeling te wijzigen.]
De raad,
gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid artikel 2, artikel 22, artikel 23 en artikel 42;
gelet op het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad, zoals vastgesteld bij
gemeenteraadsbeslissing van 4 juli 2013 en gewijzigd bij gemeenteraadsbeslissing van heden;
gelet op de geplande raadszitting van heden, waarvoor de uitnodiging werd verstuurd op 18 maart
2014;
overwegende dat raadsleden (die geen lid zijn van het college van burgemeester en schepenen)
punten aan de agenda kunnen toevoegen;
dat dit kan tot uiterlijk vijf dagen voor de vergadering;
dat de toegelichte voorstellen van beslissing aan de gemeentesecretaris moeten worden bezorgd,
die de voorstellen op zijn beurt aan de voorzitter van de gemeenteraad dient te bezorgen;
dat de gemeentesecretaris de aanvullende agendapunten, zoals vastgesteld door de voorzitter van
de gemeenteraad, samen met de bijbehorende toegelichte voorstellen, onverwijld aan de
gemeenteraadsleden moet bezorgen;
gelet op het verzoek ingediend op 19 juni 2014 door raadslid Freddy DECLERCK voor de
toevoeging van een extra punt op de agenda van de eerstvolgende vergadering van de
gemeenteraad;
gelet op de vaststelling van de aanvullende agenda door de voorzitter op 20 juni 2014;
gelet op de mededeling van de aanvullende agendapunten (met de bijbehorende toegelichte
voorstellen) door de gemeentesecretaris per brief en per e-mail (volgens de individuele keuze van
elk raadslid) op 23 juni 2014;
gelet op het voorstel voor het openhouden van buitenschoolse kinderopvang De Kikker tijdens de
volledige vakantieperiode;
gelet op de bijgevoegde toelichting, die ook mondeling werd vertolkt tijdens de zitting;
overwegende dat het gaat om een concreet voorstel;
dat dit voorstel tot doel heeft om tegemoet te komen aan de opvangproblemen van gezinnen die
zelf geen verlof hebben tijdens de traditionele sluitingsperiode (die samenvalt met het bouwverlof);
overwegende evenwel dat de huidige regeling (over het ganse jaar beschouwd) reeds voorziet in
ruime opvangfaciliteiten;
dat onmogelijk aan elke verwachting kan worden voldaan;
dat het speelplein een alternatieve oplossing biedt voor opvang tijdens de sluitingsperiode van De
Kikker;
../..

26.06.2014
na discussie;
in openbare vergadering;
na stemming met volgend resultaat: 12 neen-stemmen (Myriam MAES, Peter VELLE, Ulrike
VANHESSCHE, Isabelle CAPELLE, Hubert DE GRYSE, Annie COBBAERT, Jean-Pierre VAN
DIERENDONCK, Anni CHRISTIAEN, Stephanie VAN EEGHEM, Johan TANGHE, Ignace
DEREEPER en Gino DUMON) tegenover 6 ja-stemmen (Marc GILLIAERT, Freddy DECLERCK,
Romina VANHOOREN, Stefaan REYNAERT, Roland BLOMME en Anthony DUMAREY);
besluit:
enig artikel : Het voorstel voor het openhouden van buitenschoolse kinderopvang De Kikker tijdens
de volledige vakantieperiode wordt verworpen.

B. GEEN BESLOTEN VERGADERING
[De vergadering wordt gesloten om 21.00 uur.]
De secretaris

De voorzitter

