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2021/GR/051 - Huishoudelijk Reglement (HHR) en retributiereglement (RR)Buitenschoolse

Kinderopvang: bekrachtiging collegebesluit van 17 maart 2021 houdende afwijking op het HHR
en RR.
De raad,
In openbare zitting vergaderd,
Op grond van overwegingen, zowel feitelijk als juridisch
Tijdens de vakantiewerkingen is er een nauwe samenwerking tussen de verschillende
vrijetijdsdiensten. De kinderopvang staat dan in voor de voor- en naopvang van de andere vrije
tijdswerkingen georganiseerd door de sport-, jeugddienst en bib.
Deze voor- en naopvang wordt georganiseerd in de kinderclub waar ook de vakantiedagopvang plaats
vindt. Ouders dienen voor deze voor- en naopvang te betalen maar niet op voorhand in te schrijven.
Zie huishoudelijk reglement Buitenschoolse Kinderopvang.
Tijdens de zomervakantie van 2021 wordt de voor- en naopvang van de vrije tijdswerkingen
georganiseerd door de buitenschoolse kinderopvang maar wegens de corona-pandemie is het niet
mogelijk om deze werking te laten plaats vinden in dezelfde locaties als waar de dagopvang zal
doorgaan.
Om de personeelsinzet van de voor- en naopvang georganiseerd door de Buitenschoolse
Kinderopvang goed te kunnen inschatten heeft het college van burgemeester en schepenen, tijdens
de zitting van 17 maart 2021 beslist om een uitzondering op het inschrijfbeleid van BKO Anzegem toe
te passen voor de periode van de zomervakantiewerking in 2021.
Uitzondering inschrijfbeleid:
- De dagopvang wordt georganiseerd in KC Speelhuis en KC Kapoen. De voor- en naopvang van de
bib, sportkampen, speelpleinwerking en buddy-activiteiten wordt tijdens de zomerwerking van 2021
georganiseerd door de Buitenschoolse Kinderopvang en dit in site Ansold en site De Stringe.
Openingsuren vooropvang: vanaf 7u tot 8u30 (met een bewijs van de werkgever vanaf 6u45).
Openingsuren naopvang: van 17u tot max 18u30
Net als tijdens de andere vakantiewerkingen wordt forfait1 aangerekend voor de voor- en naopvang.
Zie huishoudelijk reglement en retributiereglement.
- De voor- en naopvang tijdens de zomerwerking dient minstens één week op voorhand gereserveerd
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te worden via het isnchrijfprogramma i-school.
- Het laattijdig annuleren en reserveren van deze voor- en naopvang is kosteloos

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen
Decreet Lokaal Bestuur

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
BESLUIT

de beslissing van het college van 17 maart 2021 te bekrachtigen betreffende het toestaan van
de uitzondering van het inschrijfbeleid, vervat in het huishoudelijk reglement Buitenschoolse
Kinderopvang:

Art. 1:

Artikel 1: De voor- en naopvang van de blb-, sportkampen, speelpleinwerking en buddy-activiteiten
wordt tijdens de zomerwerking 2021 georganiseerd door de Buitenschoolse Kinderopvang en dit in
site Ansold en site De Stringe.
Openingsuren vooropvang: vanaf 7u tot Bu30 (met een bewijs van de werkgever vanaf 6u45)
Openingsuren naopvang: van 17u tot max 1 Bu30
De kostprijs van deze opvang bedraagt:€ 4,35 (forfait1)
Artikel 2: De voor- en naopvang tijdens de zomerwerking 2021 dient minstens een week op voorhand
gereserveerd te worden via het inschrijfprogramma i-school.
Artikel 3: Het laattijdig reserveren en annuleren van de voor- en naopvang is kosteloos

Gedaan in zitting als ten hoofde.
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