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2020/GR/338 - Huishoudelijk Reglement (HHR) en retributiereglement (RR)Buitenschoolse

Kinderopvang: bekrachtiging collegebesluiten van 21 oktober 2020 en 4 november 2020
houdende afwijking op het HHR en RR.
De raad,
In openbare zitting vergaderd,
Op grond van overwegingen, zowel feitelijk als juridisch
De coronabesmettingscijfers stijgen dit najaar exponentieel. Sinds half oktober worden de maatregels
om de corona-pandemie in te dijken steeds verstrengd.
Om tegemoet te komen aan de huidige uitzonderlijke situatie heeft het college van burgemeester en
schepenen, tijdens de zittingen van 21 oktober 2020 en 4 november 2020 beslist om uitzonderingen
op het inschrijfbeleid van BKO Anzegem toe te passen.
Uitzondering collegebeslissing 21 oktober 2020 -· artikel 4:
De uitzondering bestaat er uit dat een quarantaine-doktersbriefje aanzien wordt als een ziektebriefje
voor wat betreft de inzet van jokers of het opleggen van een boete bij laattijdige uitschrijving. deze
uitzondering gaat in vanaf 19 oktober 2020.
artikel 4 collegebeslissing 21 oktober 2020: Wanneer een geldig quarantaine-doktersbriefje tijdig wordt
ingediend bij de administratie van de Buitenschoolse Kinderopvang wordt er geen joker ingezet of
boete aangerekend indien het kind niet aanwezig is in de opvang. Deze beslissing wordt ter
bekrachtiging voorgelegd aan de gemeenteraad in eerstvolgende zitting.
Uitzonderingen collegebeslissingen 4 november 2020:
De Vlaamse regering heeft beslist om vanaf 1 noyember 2020 een aantal algemeen geldende
maatregelen inzake annulatie in de kinderopvang 1opnieuw in te voeren:
Eén van deze maatregels is dat de ouders in november niet hoeven te betalen voor de afwezigheid
van hun kind(eren) in de opvang. Deze maatregel geldt voor alle gezinnen:
Ook als de opvang geen compensatiesubsidie aanvraagt zullen de ouders niet moeten betalen voor
de afwezigheid van hun kind(eren) in de opvanq.:
Concreet voor BKO Anzegem betekent dit dat er in november 2020 geen jokers en toeslagen worden
aangerekend voor laattijdige annulatie van de opvang.
·
De Vlaamse regering kan deze maatregel verlengen.
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Bijkomend op deze maatregel werd beslist om voor BKO Anzegem enkele extra maatregels inzake het
inschrijfbeleid in te voeren om tegemoet te komen aan de huidige geldende situatie:
1. Er wordt geen joker of extra kost aangerekend voor de kinderen die tijdens de schoolvrije dagen
van GLS Ingooigem en GLS Engelhoek niet aanwezig waren. Deze schoolvrije dagen vonden plaats
op donderdag 29 en vrijdag 30 oktober 2020.
2. Er wordt in november geen extra kost aangerekend indien kinderen van ouders, die door de
huidige corona-pandemie volgens een ander werkschema of in een ander werkregime moeten
werken, opvang nodig hebben en deze opvang, volgens het inschrijfbeleid, te laat gereserveerd werd.
De ouders dienen hun werkregime door corona te staven met een bewijs van de werkgever.
Gemeentebestuur Anzegem organiseert noodopvang tijdens de verlengde herfstvakantie op 9, 10, 12
en 13 november 2020.
Voor de organisatie van de noodopvang tijdens de verlengde herfstvakantie worden subsidies van de
Vlaamse overheid toegekend aan de organisatoren van de noodopvang.
De noodopvang is gratis voor de ouders.

Artikel 1: De maatregel van de Vlaamse rey&ring dat de gezinnen in november 2020 niets betalen
indien ze geen gebruik maken van de opvang wordt opgevolgd. Deze maatregel kan de Vlaamse
regering verlengen.
Artikel 2: Er wordt geen joker of extra kost aangerekend voor de kinderen die tijdens de schoolvrije
dagen van GLS Ingooigem en GLS Enge/hoek niet aanwezig waren. Deze schoolvrije dagen vonden
plaats op donderdag 29 en vrijdag 30 oktober 2020.
Artikel 3: Er wordt in november geen extra kost aangerekend indien kinderen van ouders, die door de
huidige corona-pandemie volgens een ander werkschema of in een ander werkregime moeten
werken, opvang nodig hebben en deze opvang, volgens het inschrijfbeleid, te laat gereserveerd
werd.
Artikel 4: Of? noodopvang tijdens de extra week herfstvakantie op 9, 10, 12 en 13 november is
kosteloos voor de ouders. Er worden geen ouderbijdragen aangerekend voor het gebruik van de
noodopvang, ook niet tijdens de voor- en naopvang. Er worden geen jokers of extra toeslagen
aangerekend voor laattijdige reservering of annulering van de opvang tijdens deze week.
Artikel 5: Deze beslissingen worden ter bekrachtiging voorgelegd aan de gemeenteraad in de
eerstvolgende zitting
Bijlage 1: beslissing college 21 oktober 2020
Bijlage 2: HHR Buitenschoolse Kinderopvang - 14 juli 2020 waarin het inschrijfbeleid vervat zit
Bijlage 3: beslissing college 4 november 2020
Bijlage 4: beslissing maatregelen Vlaamse regering 30 oktober 2020
Bijlage 5: beslissing Binnenlands Bestuur inzake de organisatie van de noodopvang tijdens de extra
vakantieweek
.
Bijlage 6: Info vanuit VVSG inzake de orqanlsatie van de noodopvang
Bijlage 7: Info corona organisatie noodopvang - college 4 november 2020
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Deze beslissingen van het college wordt ter bekrachtiging aan de gemeenteraad voorgelegd.

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen
Decreet Lokaal Bestuur
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Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

BESLUIT
Art. 1: artikel 4 van de beslissing van het college van 21 oktober 2020 te bekrachtigen betreffende
het toestaan van volgende uitzondering op het inschrijfbeleid, vervat in het Huishoudelijk Reglement
Buitenschoolse Kinderopvang:
·
De quarantainedoktersbriefjes waarin staat dat een ouder/kind uit het gezin niet ziek is maar het huis
niet mag verlaten omwille van besmettingsgevaar worden gezien als geldende ziektebriefjes. Bij het
indienen van een quarantainebriefje is het boete- en jokerssysteem niet van toepassing.
Voorwaarde:
De quarantainedoktersbriefjes worden tijdig aan de administratie van BKO bezorgd (confer de gewone
ziektebriefjes).

Art. 2: de beslissing van het college van 4 november 2020 te bekrachtigen betreffende het toestaan
van volgende uitzondering op het inschrijfbeleid, vervat in het Huishoudelijk Reglement
Buitenschoolse Kinderopvang:
Artikel 1: De maatregel van de Vlaamse regering dat de gezinnen in november 2020 niets betalen
indien ze geen gebruik maken van de opvang wordt opgevolgd. Deze maatregel kan de Vlaamse
regering verlengen. ·
Artikel 2: Er wordt geen joker of extra kost aangerekend voor de kinderen die tijdens de schoolvrije
dagen van GLS Ingooigem en GLS Enge/hoek niet aanwezig waren. Deze schoolvrije dagen vonden
plaats op donderdag 29 en vrijdag 30 oktober 2020.
Artikel 3: Er wordt in november geen extra kost aangerekend indien kinderen van ouders, die door de
huidige corona-pandemie volgens een ander werkschema of in een ander werkregime moeten
werken, opvang nodig hebben en deze opvang, volgens het inschrijfbeleid, te laat gereserveerd
werd.
Artikel 4: De noodopvang tijdens de extra week herfstvakantie op 9, 10, 12 en 13 november is
kosteloos voor de ouders. Er worden geen ouderbijdragen aangerekend voor het gebruik van de
noodopvang, ook niet tijdens de voor- en naopvang. Er worden geen jokers of extra toeslagen
aangerekend voor laattijdige reservering of annulering van de opvang tijdens deze week.
Artikel 5: Deze beslissingen worden ter bekrachtiging voorgelegd aan de gemeenteraad in de
eerstvolgende zitting
Art. 3: de beslissing van het college van 4 november 2020 te bekrachtigen betreffende de
noodopvang tijdens de verlengde herfstvakantie.
Art. 4: afwijking toe te staan op het gemeentelijk retributiereglement voor wat het gratis aanbieden van
de noodopvang betreft tijdens de herfstvakantie 2020.
Gedaan in zitting als ten hoofde.
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Koen Tack,

Algemeen directeur

Voorzitter

Voor éénsluidend afschrift,
Anzegem, 1 december 2020
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