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Punt 9. Buitenschoolse kinderopvang 
Opheffen gemeenteraadsbeslissing van 13 december 2016 houdende vaststelling huishoudelijk 
reglement van de Buitenschoolse Kinderopvang met ingang van 1 september 2017.  
Goedkeuring nieuw huishoudelijk reglement en schriftelijke overeenkomst Buitenschoolse 
Kinderopvang met ingang van 1 september 2017 
 
De gemeenteraad, 
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:  
Na grondige evaluatie van de kinderopvang en rekening houdend met de opmerkingen van de ouders 
en directie van de scholen worden een aantal aanpassingen aangebracht aan het huishoudelijk 
reglement buitenschoolse kinderopvang. 
De voorgestelde ingangsdatum is 1 september 2017. 
De aanpassingen werd besproken en geadviseerd aan de leden van de algemene vergadering van 
LOKA op 9 maart 2017 en via e-post op 22 mei 2017 en  op de algemene vergadering van de gezins- 
en welzijnsraad op 1 juni 2017. 
De voorgestelde wijzigingen aan het huishoudelijk reglement zijn: 

• Geen minimum aantal ingeschreven kinderen om opvang te voorzien op een schoolvrije dag 

• Document ‘gezinssamenstelling’ moet door de ouders aangevraagd worden ipv de bevolking. 
Dit om redenen van persoonsgegevensbescherming.  

• Wijzigingen openingsuren voor Nel Kaster namelijk 7u ipv 7u15 

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen 
Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, inzonderheid artikels 42 en 43, betreffende de bevoegdheden 
van de gemeenteraad, en latere wijzigingen; 
Het Besluit  van de Vlaamse regering van 16 mei 2014 houdende de voorwaarden voor erkenning en 
attest van toezicht en het kwaliteitsbeleid voor buitenschoolse gezinsopvang en groepsopvang.  
Verwijzend naar volgende eerdere beslissingen:  
De gemeenteraadsbeslissing van 12 juli 1993 waarin principieel beslist werd tot het inrichten van een 
Buitenschoolse Kinderopvang waarbij een huishoudelijk reglement werd opgesteld; 
De gemeenteraadsbeslissing van 13 september 1993 waarin de collegebeslissing van 16 augustus 
1993 bekrachtigd werd houdende vaststelling van het huishoudelijk reglement; 
De raadsbesluiten van 11 oktober 1993, 24 oktober 1994, 23 januari 1995, 11 september 1995, 5 mei 
1997, 10 november 1997, 7 juni 1999, 13 november 2000, 2 februari 2004, 6 oktober 2009, 15 
november 2011, 1 februari 2012, 3 september 2013, 7 juli 2015, 19 januari 2016 en 13 december 
2016 houdende wijziging van het huishoudelijk reglement voor de Buitenschoolse Kinderopvang; 
De gemeenteraadsbeslissing van 6 oktober 2009 waarin de evaluatie van het huishoudelijk reglement 
wordt vermeld; 
Na bespreking 
BESLUIT:  eenparig 
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Art1: De gemeenteraadsbeslissing van 13 december 2016 houdende vaststelling huishoudelijk 
reglement van de Buitenschoolse Kinderopvang wordt opgeheven met ingang van 1 september 2017.  
Art.2: Het nieuwe huishoudelijk reglement met bijlagen wordt goedgekeurd zoals in bijlagen 1 tot 2 bij 
deze beslissing en gaat in op 1 september 2017.  
Art.3: De ouders ontvangen een brief met de aanpassingen van het huishoudelijk reglement en 
bijlagen. De ouders dienen als kennisneming en ontvangst de brief te ondertekenen. Een aantal 
exemplaren liggen ter inzage in de kinderopvanglocaties. Het nieuwe huishoudelijk reglement wordt 
ook bekendgemaakt via de website van Anzegem. 
Art.4: Kennis te geven van dit besluit aan de toezichthoudende overheid volgens de regels vervat in 
het gemeentedecreet van 15 juli 2005 houdende regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het 
algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten. 

 
Gedaan in zitting als ten hoofde 
 
 
Sonja Nuyttens   Stephan Titeca 

Secretaris   Voorzitter 

 

Voor eensluidend afschrift 

Anzegem,  5 juli 2017 

Sonja Nuyttens   Claude Van Marcke 

Gemeentesecretaris   Burgemeester   


