Subsidiereglement Onthaalouders
Artikel 1
Dit subsidiereglement is van toepassing vanaf 01 januari 2012 op de onthaalouders die dagopvang
en/of buitenschoolse opvang aanbieden binnen Ronse.
Artikel 2
Binnen de perken van het begrotingskrediet biedt het stadsbestuur Ronse volgende ondersteuning
aan:
- een startersbon voor beginnende onthaalouders ter waarde van 125 EUR.
- een jaarlijkse premie onder de vorm van een aankoopbon ter waarde van 250 EUR aan de
onthaalouders van Ronse.
- jaarlijks 5 rollen luierzakken gratis per onthaalouder.
Artikel 3
De startersbon wordt toegekend onder de volgende modaliteiten:
1) Voorwaarden
- De onthaalouder moet in Ronse wonen en in Ronse opvang aanbieden.
- De onthaalouder dient over een vergunning voor gezinsopvang te beschikken, uitgereikt door
Kind en Gezin.
- De startersbon kan slechts éénmalig verkregen worden.
- De onthaalouder moet bij het indienen van de aanvraag reeds 6 maanden aaneensluitend
actief zijn als onthaalouder.
2) Aanvraagmodaliteiten
De onthaalouders die aanspraak willen maken op deze toelage, dienen hiertoe een
aanvraagformulier in bij het Sociaal Huis te Ronse.
Bij deze aanvraag dienen volgende bewijsstukken gevoegd te worden:
- Kopie van de vergunning voor gezinsopvang, uitgereikt door Kind en gezin.
- Het bewijs dat men, bij het indienen van de aanvraag, minimum 6 maanden aaneensluitend
als onthaalouder actief is.
3) Betaalmodaliteiten
De startersbon wordt binnen de 2 maanden na de aanvraag overhandigd aan de onthaalouder
tijdens een afgesproken huisbezoek.
Artikel 4
De jaarlijkse premie onder de vorm van een aankoopbon voor pedagogisch materiaal wordt
toegekend onder de volgende modaliteiten:
1) Voorwaarden
- De onthaalouder moet in Ronse wonen en in Ronse opvang aanbieden.
- De onthaalouder dient over een vergunning voor gezinsopvang te beschikken, uitgereikt door
Kind en Gezin.
- De onthaalouder moet bij het indienen van de aanvraag 6 maanden actief zijn geweest als
onthaalouder in het voorbije jaar.

2) Aanvraagmodaliteiten
De onthaalouders die aanspraak willen maken op deze toelage, dienen hiertoe een
aanvraagformulier in bij het Sociaal Huis te Ronse.
De aanvraag dient te gebeuren tussen 01 januari en 31 maart voor de toelage voor het voorbije
jaar.
Bij deze aanvraag dienen volgende bewijsstukken gevoegd te worden:
- Kopie van de vergunning voor gezinsopvang, uitgereikt door Kind en gezin.
- Het bewijs dat men, bij het indienen van de aanvraag, minimum 6 maanden als onthaalouder
actief is.
3) Betaalmodaliteiten
De jaarlijkse premie wordt binnen de 2 maanden na de aanvraag overhandigd aan de
onthaalouder tijdens een afgesproken huisbezoek.
Artikel 5
De 5 gratis rollen luierzakken worden toegekend onder volgende modaliteiten:
1) Voorwaarden
- De onthaalouder moet in Ronse wonen en in Ronse opvang aanbieden.
- De onthaalouder dient over een vergunning voor gezinsopvang te beschikken, uitgereikt door
Kind en Gezin.
- Het bewijs dat men, bij het indienen van de aanvraag, minimum 6 maanden als onthaalouder
actief is.
2) Aanvraagmodaliteiten
De onthaalouders die aanspraak willen maken op de gratis luierzakken, dienen dit aan te geven
op het aanvraagformulier voor de jaarlijkse premie.
3) Betaalmodaliteiten
De 5 gratis rollen luierzakken wordt binnen de 2 maanden na de aanvraag overhandigd aan de
onthaalouder tijdens een afgesproken huisbezoek.

