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Arrondissement OUDENAARDE 

 

 
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE OCMW-RAAD VAN MAANDAG 21 

DECEMBER 2020 

 
Aanwezig: Paul Carteus, voorzitter. 

Luc Dupont, burgemeester. 
 
Joris Vandenhoucke, Jan Foulon, Ignace Michaux, Brigitte Vanhoutte, Aaron 
Demeulemeester, Wim Vandevelde, schepenen. 
 
Yves Deworm, Gunther Deriemaker, Pol Kerckhove, Diederik Van Hamme, Tom 
Deputter, Björn Bordon, Koen Haelters, Jean-Pierre Stockman, Patrice Dutranoit, 
David Vandekerkhove, Faiza El Ghouch, Eva Lamon, Eugénie Carrez, Rossana 
Khoshaba, Sylvie Van Overmeeren, Jo Cornelus, Leonard Verstichel, Guillaume 
Devos, Lech Schelfout, Youssef Elidrissi, raadsleden. 
 
Linda Vandekerkhove, algemeen directeur 
 
Verontschuldigd: Fatima Hbili, raadslid  
 

Sociale Dienst. Initiatief Buitenschoolse Opvang (IBO). Aanpassing 
Huishoudelijk Reglement n.a.v. de wijzigingen inzake de registratie van de 
aanwezigheid van het kind via het badgesysteem van Tjek. Beslissing. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

˗ De organieke wet van 08 juli 1976 op de OCMW’s, artikel 2. 
˗ Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 77 en 

artikel 78, 2°lid. 
˗ 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. 

Relevante documenten 

- De beslissing van Kind en Gezin van 10 september 2019 tot aanpassing van 
de erkenning voor de opvanglocatie De Pipompuulekies van het Initiatief 
Buitenschoolse Opvang (IBO) Ronse. De erkenning wordt toegekend voor 36 
opvangplaatsen voor de locatie Ninovestraat 169 te 9600 Ronse en de 
bijlagen. 

- Het bestaande huishoudelijk reglement voor IBO naar aanleiding van 
gewijzigde locatie vanaf 01 juli 2019. 

- Het voorstel tot aanpassing van het huishoudelijk reglement voor IBO naar 
aanleiding van de wijzigingen inzake de registratie van de aanwezigheid van 
het kind via het badgesysteem van Tjek. 
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Feiten/context/motivering 

Naar aanleiding van de goedkeuring voor verhuis naar een andere locatie met 
ingang van 01 juli 2019, werd het toenmalige huishoudelijk reglement voor de IBO 
werking in die zin aangepast. 
Ondertussen werden ook de nodige stappen ondernomen om een nieuw systeem te 
gebruiken voor registratie van de aanwezigheid van het kind in het IBO : het 
badgesysteem van Tjek. 

Wat zijn de belangrijkste aanpassingen voor het HHR van het IBO: 
o Het weglaten van de naam van de coördinator, gezien de regelmatige 

wissels. Aanpassing van de telefoongegevens. 
o De bereikbaarheid van de coördinator (dagen, uren …): wordt gelijk 

geschakeld met het huishoudelijk reglement van de Buitenschoolse 
Kinderopvang (BKO) aangezien dit nu toch door één persoon wordt 
uitgevoerd. 

o Onder 3.5 Hoe betaalt u?  
o Invordering van de gefactureerde bedragen : wijziging van 

gemeentedecreet naar decreet lokaal bestuur en wijziging 
artikelnummer 

o Onder 5.2 Inlichtingenfiche en het aanwezigheidsregister :  
o De bevestiging van de aanwezigheid wordt voortaan door de ouders 

zelf uitgevoerd via het badgesysteem van Tjek  
o Modaliteiten rond scannen (niet, te laat, foutief gescand…) 
o Aankoop en kostprijs van de badges  
o Indien er reeds een badge aangekocht werd voor de BKO kunnen de 

ouders deze ook gebruiken in het IBO. Ouders die geen gebruik 
maken van de BKO geven na afloop van de vakantie de badge 
terug. 

o Onder 6.2.2. Opzegmodaliteiten van de organisator 
o Bij  punt 3 “wanneer de ouders de noodzakelijke documenten niet 

bezorgen aan de opvang => zoals attest inkomenstarief => is 
weggelaten 

o Nieuw HHR : De bepalingen inzake opzegtermijn moeten niet 
gerespecteerd worden indien de ouder een zware fout heeft begaan 
en de organisator dit kan aantonen (was reeds zo in vorig HHR)  EN 
als er sprake is van herhaaldelijk grensoverschrijdend gedrag 
vanwege de ouders en de kinderen die… (toegevoegd in nieuw 
HHR) 

Advies 

Op advies van de coördinator IBO en BKO en het diensthoofd Sociaal Huis. 

Voordracht 

Op voorstel van het Vast Bureau van 30 november 2020. 

Besluit: Met algemene stemmen 
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Enig artikel: 
Het huishoudelijk reglement Initiatief Buitenschoolse Opvang (IBO) aan te passen 
naar aanleiding van de wijzigingen inzake de registratie van de aanwezigheid van het 
kind via het badgesysteem van Tjek. 
 

Namens de raad: 
Algemeen directeur Voorzitter 
get. Linda Vandekerkhove get. Paul Carteus 
 

Voor eensluidend uittreksel: 
 
 
 
 
 
 
Linda Vandekerkhove Paul Carteus 
Algemeen directeur Voorzitter 


