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Sociale Dienst.
Initiatief Buitenschoolse Opvang (IBO).
Aanpassing van het huishoudelijk reglement naar aanleiding van het gebruik van
badges bij kindregistraties en het aanrekenen van een kost bij laattijdige afhaling.
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.
De beslissing van het Vast Bureau d.d. 25 oktober 2021 aangaande het Initiatief
Buitenschoolse Opvang (IBO) tot aanpassing van het huishoudelijk reglement naar
aanleiding van het gebruik van badges bij kindregistraties en het aanrekenen van een
kost bij laattijdige afhaling. Beslissing.

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.
Het voorstel tot aanpassing van het huishoudelijk reglement voor IBO naar aanleiding
van het invoeren van het registratiesysteem via de badge en het aanrekenen van een
kost bij laattijdige afhaling.
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Feiten/context/motivering
Het is wenselijk het huishoudelijk reglement te actualiseren op volgende vlakken :
 De contactgegevens van de dienst werden geactualiseerd en er wordt vermeld dat
er geen opvang is in de kerstvakantie.
 De bepaling gratis annuleren werd geschrapt; dit bracht een aanzienlijke
administratieve last met zich mee die kan vermeden worden. De mogelijkheid tot
annulering ingevolge ziekte mits voorlegging medisch attest blijft bestaan.
 Daar het wenselijk is, om naar analogie met het gebruik binnen de BKO-werking,
het badgesysteem via Tjek te gebruiken voor de kindregistraties wordt er een
kostprijs per badge aangerekend van 2,50 EUR, op die manier is er ook meer
ruimte voor een warm onthaal en zijn de actuele aanwezigheden digitaal
raadpleegbaar die de veiligheid ook ten goede komt.
 De stappen met betrekking tot inschrijving en reservering via het ouderportaal van
Tjek werden verduidelijkt.
 Er wordt afgestapt van het aanbieden van een tussendoortje dat vervat zat in de
kostprijs. Vele kinderen lusten immers bepaalde voedingswaren niet, of hebben te
kampen met een allergie en ingevolge de pandemierichtlijenen zorgde dit voor
bijkomende beperkingen.
 Er wordt gevraagd aan de ouders om het lunchpakket voor de kinderen te
voorzien van een koelblokje op warme dagen omdat het omwille van
organisatorische redenen niet haalbaar is om alle lunchpakketten te bewaren in
een koelkast.
 Er wordt een kost/boete aangerekend voor het laattijdig afhalen van een kind ten
bedrage van 25,00 EUR indien er niet vooraf werd verwittigd en vanaf de 2de
laattijdige afhaling.
 Er werd een bijkomende bepaling vermeld in het huishoudelijk reglement waarbij
ouders in geval van scheiding onderlinge afspraken kunnen maken omtrent de
aanrekening van de aanwezigheden. De mogelijkheid bestaat om te werken met
gesplitste facturen en dus afzonderlijke fiscale attesten mits beide ouders elk een
schriftelijke overeenkomst afsluiten.
Voorstel
Op voorstel van het Vast Bureau.
Besluit: Met algemene stemmen :
Enig artikel:
Het huishoudelijk reglement Initiatief Buitenschoolse Opvang (IBO) vanaf 01 januari 2022
aan te passen naar aanleiding van het gebruik van het badgesysteem van Tjek op de locatie
en het invoeren van een kost voor laattijdige afhaling en wijzigingen met het oog op een
betere informatiedoorstroming en efficiëntere werking.
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