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Subsidiereglement voor de premie voor startende onthaalouders en de jaarlijkse 
ondersteuningspremie voor onthaalouders.                                                      
Aanpassing.                                                                                                                
Beslissing. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

˗ Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 41, 23°. 
˗ Het besluit van de Vlaamse Regering van 24 mei 2013 (BS 18 juni 2013) houdende 

het lokaal beleid kinderopvang. 
˗ Het gemeenteraadsbesluit van 19 december 2011 houdende goedkeuring van het 

subsidiereglement voor de jaarlijkse premie voor onthaalouders, de premie voor 
startende onthaalouders en het vormingsreglement “Levensreddend handelen” voor 
onthaalouders. 

Relevante documenten 

˗ Nieuw subsidiereglement onthaalouders. 
˗ Oud subsidiereglement onthaalouders. 
˗ Aanvraagformulier jaarlijkse premie onthaalouders. 
˗ Aanvraagformulier starterspremie onthaalouders.  
˗ Verslag Lokaal Overleg Kinderopvang d.d. 02 december 2020. 

Feiten/context/motivering 

Binnen de perken van de daartoe door de gemeenteraad goedgekeurde kredieten op de 
begroting en overeenkomstig de bepalingen van dit reglement kan het stadsbestuur van 
Ronse subsidies verlenen aan door Kind en Gezin vergunde kinderopvanginitiatieven in 
Ronse. 
Het betreft een starterspremie en een jaarlijkse ondersteuningspremie. 
De subsidies zijn bedoeld ter ondersteuning van de werking van de kinderopvanginitiatieven 
van onthaalouders in Ronse.  
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Het stadsbestuur wil hiermee ondersteunend zijn en zijn waardering uiten voor het werk van 
de kinderopvangsector en de mogelijkheid die dit biedt aan ouders om werk en/of opleiding 
te combineren met hun gezinsleven. Het stadsbestuur wil tevens het aanbieden van 
kwalitatieve kinderopvang op zijn grondgebied stimuleren. 

Het reglement van 2011, de procedure en aanvraagformulieren zijn verouderd. Na grondig 
onderzoek en vergelijking met andere steden, is dit nieuwe reglement tot stand gekomen, 
met aangepaste voorwaarden en nieuwe aanvraagformulieren.  
Dit nieuw subsidiereglement werd ter goedkeuring voorgelegd aan het Lokaal Overleg 
Kinderopvang van 02 december 2020. 

Adviezen/visum 

Het Lokaal Overleg Kinderopvang verleent positief advies met betrekking tot de aanpassing 
van het subsidiereglement voor onthaalouders. 

Voordracht 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen. 

Besluit: Met algemene stemmen : 

Enig artikel:  
Goedkeuring te verlenen aan de aanpassing van het subsidiereglement voor de premie voor 
startende onthaalouders en de jaarlijkse ondersteuningspremie voor onthaalouders als volgt:  

Subsidiereglement ter ondersteuning van door Kind en Gezin vergunde onthaalouders 
in Ronse 

Artikel 1: algemene bepalingen 
Binnen de perken van de daartoe door de gemeenteraad goedgekeurde kredieten op de 
begroting en overeenkomstig de bepalingen van dit reglement kan het stadsbestuur van 
Ronse subsidies verlenen aan door Kind en Gezin vergunde kinderopvanginitiatieven in 
Ronse. 
Het betreft een startpremie en een jaarlijkse ondersteuningspremie. 
De subsidies zijn bedoeld ter ondersteuning van de werking van de kinderopvanginitiatieven 
van onthaalouders in Ronse. 
De toegenomen kwaliteitsvereisten van Kind en Gezin maken het jaar na jaar moeilijker voor 
opvanginitiatieven om financieel rond te komen. 
Het stadsbestuur wil hiermee ondersteunend zijn en zijn waardering uiten voor het werk van 
de kinderopvangsector en de mogelijkheid die dit biedt aan ouders om werk en/of opleiding 
te combineren met hun gezinsleven. Het stadsbestuur wil tevens het aanbieden van 
kwalitatieve kinderopvang op zijn grondgebied stimuleren. 
Artikel 2: voor wie 
Elk kinderopvanginitiatief van onthaalouders in Ronse dat instaat voor de opvang van baby’s 
en peuters van 0 tot 3 jaar kan een subsidieaanvraag indienen. 
Artikel 3: soorten premies 
Startpremie: 
Er wordt een startpremie toegekend van 125 euro voor de nieuw opstartende 
opvanginitiatieven van onthaalouders in Ronse. Bij een verhuis van een bestaand initiatief 
naar een nieuwe locatie wordt er geen nieuwe startpremie toegekend. 
Nieuw startende initiatieven houden hun gegevens up to date op de website van het loket 
kinderopvang. 
Indien een voorziening stopt binnen het jaar, zal de startpremie teruggevorderd worden. 
Deze subsidie moet gebruikt worden voor het opvanginitiatief. 
Jaarlijkse ondersteuningspremie: 
Er wordt een jaarlijkse ondersteuningspremie toegekend van 35 euro per vergunde 
opvangplaats. 
Deze subsidie moet gebruikt worden voor het opvanginitiatief. 
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Artikel 4: voorwaarden 
Om voor subsidiëring in aanmerking te komen moet een kinderopvanginitiatief voldoen aan 
volgende voorwaarden: 

˗ Beschikken over een vergunning van Kind en Gezin, die geldig is op het moment van 
de aanvraag 

˗ Minstens 1 deelname aan het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) of aan een initiatief 
van het LOK 

˗ Nederlandstalige opvang aanbieden 
˗ De website van het loket kinderopvang bekend maken bij ouders en het 

opvanginitiatief up to date houden : 
o   de opvang kenbaar maken op de website 
o   vrije plaatsen publiceren 
o   vragen van ouders beantwoorden. 

Bijkomende voorwaarde voor de jaarlijkse ondersteuningspremie : 
˗ Via een verklaring op eer aantonen minstens 3 kwartalen opvang georganiseerd te 

hebben voorafgaand aan het jaar waarin de aanvraag gebeurt. 
Artikel 5: aanvraag 
Om een aanvraag in te dienen moet het aanvraagformulier, ter beschikking gesteld door het 
OCMW, samen met een kopie van het vergunningsbewijs en de verklaring op eer bezorgd 
worden aan : Lokaal bestuur Ronse, Sociaal Huis, Oscar Delghuststraat 62, 9600 Ronse. 
De subsidieaanvraag voor de jaarlijkse ondersteuningspremie moet ingediend worden voor 
15/11 van het betrokken jaar. De startpremie moet aangevraagd worden ten laatste 6 
maanden na de start van de opvang. 
Artikel 6: uitbetaling 
De uitbetaling van de subsidie gebeurt door overschrijving op de bankrekening van het 
kinderopvanginitiatief. 
Artikel 7: controle 
Als blijkt dat onjuiste gegevens verstrekt werden of als de voorwaarden van dit reglement 
niet nageleefd werden, kan het College van Burgemeester en Schepenen beslissen om de 
toegekende subsidie terug te vorderen en het betrokken initiatief van verdere subsidiëring uit 
te sluiten. 
Artikel 8: 
Het College van Burgemeester en Schepenen wordt belast met de uitvoering en de controle 
van dit reglement. 
Artikel 9 : slotbepaling 
Dit reglement treedt in werking na goedkeuring door de gemeenteraad en gaat in voege 
vanaf 01 maart 2021. 
Het reglement zal op het einde van elk werkjaar geëvalueerd worden in overleg met het 
Lokaal Overleg Kinderopvang. 
 

Namens de raad: 
Algemeen directeur Voorzitter 
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