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2021/GR/000 - Verlengen maatregel niet betalen boete: bekrachtiging collegebesluit van. 6 januari

2021.
De raad,
In openbare zitting vergaderd,
Op grond van overwegingen, zowel feitelijk als juridisch
De strenge maatregels om de corona-pandemie in te dijken die sinds half oktober 2020 van kracht
zijn, gelden momenteel nog steeds.
Om blijvend tegemoet te komen aan de huidige uitzonderlijke situatie heeft het college van
burgemeester en schepenen, tijdens de zitting van 6 januari 2021 beslist om de uitzonderingen op het
inschrijfbeleid van BKO Anzegem toe te passen voor de maanden december 2020 en januari 2021 en
verder tot zolang de maatregel, van de Vlaamse regering, inzake het niet betalen voor de afwezigheid
van de kinderen in de opvang, van kracht is.
De uitzonderingen op het inschrijfbeleid werden beslist in de collegezitting 4 november 2020 en
werden bekrachtigd in de gemeenteraad van 23 november 2020.
Uitzonderingen inschrijfbeleid:
- 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 werd door de Vlaamse
regering verlengd tot eind januari 2021 en kan nog verder verlengd worden indien dit noodzakelijk is.
- De maatregel van november 2020 dat er geen extra kost aangerekend wordt indien kinderen van
ouders, die door de huidige corona-pandemie volgens een ander werkschemà of in een ander
werkregime moeten werken, opvang nodig hebben en deze opvang, volgens het inschrijfbeleid, te laat
werd gereserveerd, wordt ook toegepast voor de maanden december 2020 en januari 2021. Deze
maatregel wordt verlengd tot zolang de maatregel van de Vlaamse regering, omtrent het niet betalen
van de opvang indien er geen gebruik wordt gemaakt van de opvang, van kracht is.
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beslissing college 6 januari 2021
beslissing gemeenteraad ... november 2020
beslissing college 4 november 2020
HHR Buitenschoolse Kinderopvang - 14 juli 2020 waarin het inschrijfbeleid vervat zit
Beslissing maatregelen Vlaamse regering 30 oktober 2020
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Bijlage 6: Coronanieuwsbrieven kinderopvang
Bijlage 7: procedure - compensatie- schakel - BKO
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen
Decreet Lokaal Bestuur
Verwijzend naar volgende eerdere beslissingen
Beslissing Gemeenteraad 23 november 2020

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
BESLUIT
Art.1: de beslissing van het college van 6 januari 2021 te bekrachtigen betreffende de verderzetting
van het toestaan van de uitzonderingen op het inschrijfbeleid, vervat in het Huishoudelijke Reglement
Buitenschoolse Kinderopvang:

Art. 1: De maatregel van de Vlaamse regering waarbij de gezinnen in november 2020 niets betalen
indien ze geen gebruik maken van de opvang, werd verlengd tot en met januari 2021. Deze maatregel
kan, indien noodzakelijk, nog verlengd worden door de Vlaamse regering.
Art, 2: De maatregel van november 2020 dat er geen extra kost aangerekend wordt 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
reserveerden, wordt ook in december 2020 en januari 2021 toegepast. Deze maatregel wordt
verlengd tot zolang de maatregel omschreven in artikel 1 van kracht is.
Gedaan in zitting als ten hoofde.
Namens de raad:
Koen Tack,
Voorzitter

Voor éénsluidend afschrift,
Anzegem, 15 februari 2021
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