REGLEMENT VOOR HET TOEKENNEN VAN SUBSIDIES TER ONDERSTEUNING VAN KINDEROPVANGINITIATIEVEN.
Art. 1.

Algemeen :
Binnen de perken van de goedgekeurde begrotingskredieten wordt een gemeentelijke toelage verleend aan personen die
beroepshalve kinderopvang organiseren,aangesloten bij een overkoepelende dienst of als zelfstandige, op het grondgebied
van Alveringem
voor kinderen van 0-3 jaar in dagopvang
en kinderen van 3-12 jaar in buitenschoolse opvang.

Art. 2. Het gemeentebestuur kent een éénmalige startpremie toe aan personen die een nieuw kinderopvanginitiatief opstarten. Deze
subsidie kan slechts één maal worden aangevraagd.
-

0 - 7 kindplaatsen : € 100
7-14 kindplaatsen : € 150
14-21 kindplaatsen : € 200

Art. 3. Het gemeentebestuur kent een forfaitaire subsidie van € 50 toe voor het aanbieden van flexibele opvang. Onder flexibele
opvang wordt verstaan : opvang vóór 7uur ’s morgens, na 19 uur ’s avonds en op zaterdag, zondag en feestdagen.
Art. 4. Het gemeentebestuur kent een ondersteuningspremie toe voor specifieke aankopen in het kader van de opvang van
kinderen.
De maximale tussenkomst bedraagt voor opvang van kinderen van 0 tot 3 jaar :
0 - 7 kindplaatsen : € 50
7-14 kindplaatsen : € 100
14-21 kindplaatsen : € 150
De maximale tussenkomst bedraagt voor buitenschoolse opvang: € 50
Art. 5. Sociale correctie ten bate van opvanginitiatieven voor 0-3 jarigen naar aanleiding van het invoeren van het diftarsysteem.
Het gemeentebestuur kent een diftartussenkomst toe voor het compenseren van kosten voor verwijderen van pampers op
basis van het aantal erkende kindplaatsen. Deze tussenkomst wordt rechtstreeks gestort op de diftarrekening die
correspondeert met het adres van het opvanginitiatief.
-

0- 7 kindplaatsen : € 75
7-14 kindplaatsen : € 125
14-21 kindplaatsen : € 175

Art.6. Modaliteiten voor de aanvraag.
-

de subsidie dient aangevraagd met het daartoe bestemd formulier dat te verkrijgen is op de dienst bevolking of te
downloaden via de website.

-

Het aanvraagformulier dient ingevuld en terugbezorgd te worden tegen uiterlijk 31 december t.a.v. het college van
burgemeester en schepenen en moet vergezeld zijn van een kopie van het attest van toezicht van Kind&Gezin.

-

Om de beschikbaarheid van flexibele kinderopvang aan te tonen dient minstens één verklaring van een ouder ingevuld
te worden, in het daartoe bestemde luik op het aanvraagformulier, waarin de ouder verklaart beroep te hebben gedaan
op de flexibele opvang of dient een attest van het verlenen van flexibele opvang van de koepelorganisatie waaronder
het opvanginitiatief ressorteert bezorgd te worden. Tevens dient de aanvrager akkoord te gaan dat de aangeboden
flexibele opvang op de gemeentelijke website aangeboden wordt. Het schepencollege kan een onderzoek vragen van
een ambtenaar van Kind en Gezin om de flexibele opvang aan te tonen.

-

De aanvraag van de ondersteuningspremie dient vergezeld te zijn van een kopie van de factuur of van een ander
bewijs die de aankoop van specifiek materiaal aantoont.

-

De aanvraag voor de ondersteuningspremie, de forfaitaire subsidie voor flexibele opvang en de diftartussenkomst
dient jaarlijks hernieuwd te worden. De startpremie kan slechts één maal worden aangevraagd en dit bij het opstarten
van de opvang.

-

Als overgangsmaatregel zal de startpremie in 2008 uitbetaald worden aan iedereen die in 2008 kinderopvang
aanbiedt.

-

Dit reglement treedt in werking vanaf 1 januari 2009, behoudens de overgangsmaatregel die ingaat na goedkeuring
door de gemeenteraad.

