
 

 

Uittreksel 
 

Gemeenteraad d.d. 29 augustus 2022 

 

AANWEZIG: Chloë Foccaert, waarnemend algemeen directeur 

Steven Coppens, voorzitter 

Tim Vandenput, burgemeester 

Joris Pijpen, Pieter Muyldermans, Annelies Vanderlinden en  

Joy Sergeys, schepenen 

Patrick Demaerschalk, Alain Borreman, Luc Meganck,  

Julie Bollue, Jo Portois, Julie Delwick, Caroline Lagrange, 

Véronique Desmet, Timothy Rowies, Kenny Verbeeck,  

Marijke Belsack, Youri Vandervaeren en Eva De Bleeker, 

raadsleden 
 

VERONTSCHULDIGD: Marc Vanderlinden, schepen 

Maarten Bresseleers, raadslid 
 

 

AFDELING MENS. DIENST WELZIJN. REGLEMENT TER ONDERSTEUNING VAN 

INITIATIEVENVOOR OPVANG VAN BABY’S EN PEUTER VAN 0 TOT 3 JAAR. 

BESLUIT. 

 

Verantwoordelijke ambtenaar: Celien Van San 

Bevoegd lid van het college: Joy Sergeys 

 

Voorgeschiedenis 

 

In 2017 keurde de gemeenteraad een nieuw subsidiereglement voor ondersteuning van 

initiatieven voor kinderopvang goed. Volgens artikel 12 van dat reglement is dat reglement 

geldig tot 31 december 2018 en zou er een evaluatie gebeuren in het najaar 2018.  

 

Na een evaluatie in 2018 werd een voorstel van reglement opgemaakt voor 2019. Er werd 

beslist om enkel de jaarlijkse materiaaltoelage te behouden als ondersteuningsvorm. De 

inkomensgerelateerde opvang krijgt een toelage van 200 euro, de opvang met vrije prijs 

een toelage van 140 euro.  

 

Het was de bedoeling dat dit nieuw reglement goedgekeurd werd door de gemeenteraad 

in 2019. Een advies van het Lokaal Overleg Kinderopvang was hiervoor wenselijk, maar op 

het Lokaal Overleg Kinderopvang op 3 oktober 2019 waren hiervoor onvoldoende 

deelnemers. Daar er in 2019 geen reglement van toepassing was, heeft het college op 14 

oktober 2019 beslist om de materiaaltoelage uit te betalen aan de opvanginitiatieven zoals 

dat in het verleden gebeurde.  

 

Op het Lokaal Overleg Kinderopvang van 5 februari 2020 kwam het subsidiereglement 

opnieuw aan bod. Hier werd, zoals steeds in het verleden negatief op gereageerd. Er was 

wederom de vraag om geen onderscheid te maken tussen inkomensgerelateerde opvang 

en opvang met vrije prijs alsook om de bedragen op te trekken.  

 

In maart 2020 kregen we te maken met de coronacrisis. Heel wat opvanginitiatieven 

hebben in die periode wekenlang de opvang moeten sluiten, daar er geen kindjes meer 

naar hun opvang kwamen. Hierdoor hebben we in het jaar 2020 250 euro betaald aan alle 

kinderopvanginitiatieven. Er werd geen onderscheid gemaakt tussen 

inkomensgerelateerde opvang en opvang met vrije prijs. 
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In 2021 hebben de kinderopvanginitiatieven opnieuw gewerkt in deze moeilijke tijden van 

corona. In 2021 hebben we terug geen onderscheid gemaakt tussen de verschillende 

kinderopvanginitiatieven op vlak van speelgoed- en materiaaltoelage. 

 

● 24 januari 2022: uitbetaling speelgoed- en materiaaltoelage via nominatieve 

subsidie. 

● 4 juli 2022: advies gevraagd aan het LOK voor dit reglement. 

 

Feiten en context 

 

Binnen de grenzen van de in het budget voorziene en goedgekeurde kredieten voor 

kinderopvang, rekening houdend met de beleidsdoelstellingen ter ondersteuning van de 

kinderopvang en onder de hierna volgende voorwaarden,  kan de gemeente één of 

meerdere  

ondersteuningsvormen toekennen aan een opvanglocatie voor baby’s en peuters  van 0 tot 

3 jaar oud. 

 

Investeringstoelage 

Via een investeringstoelage wensen we de realisatie van de investeringskosten van de 

kinderopvanginitiatieven in Hoeilaart te steunen. 

 

Deze subsidie bedraagt: 

• Een jaarlijkse ondersteuningstoelage van 200 euro voor een opvanglocatie die door K&G 

vergund wordt. 

 

Anciënniteitspremie 

Binnen de grenzen van de in het budget voorziene en goedgekeurde kredieten voor 

kinderopvang kennen we ook een premie toe aan kinderopvanginitiatieven in de 

gemeente Hoeilaart die een bepaald aantal jaren actief zijn als gezins- en groepsopvang. 

Dit onder vorm van een anciënniteitspremie. 

 

Afhankelijk van het aantal actieve jaren die de gezins- en groepsopvang gepresteerd heeft, 

kan jaarlijks een anciënniteitspremie worden toegekend. 

 

Aantal jaren anciënniteit Bedrag van de premie 

1 tot en met 5 jaren  50 euro 

6 tot en met 20 jaren 100 euro 

Vanaf 21 jaren 150 euro 

 

Juridische gronden 

 

Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen. 

 

Advies 

 

• 5 juli 2022: advies gevraagd aan de leden van het LOK. 

 

Argumentatie 

 

De aanvragers dienden op correcte wijze de nodige documenten in om in aanmerking te 

komen voor de desbetreffende betoelaging. 
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Financieel advies 

 

 

Financiële gevolgen 

voorzien 

Actie: A-4.7.01 

AR: 649000  

BV: 0945-23  

IP: IP-GEEN 

 

Huidig 

saldo:1215 euro 

 

Saldo na 

vastlegging:  

-1235 euro 

 

 

 

Uitbetaling gebeurt na 31/08/2022. Er zal extra budget op deze budgetsleutel komen 

(+500 euro) en een kredietverschuiving van een andere budgetsleutel binnen het 

beleidsdomein welzijn. 

 

BESLUIT: eenparig aangenomen 

 

Enig artikel 

De gemeenteraad keurt het reglement ter ondersteuning van initiatieven voor opvang van 

baby’s en peuter van 0 tot 3 jaar goed. 

 

Uittreksel voor 

 

Beleidsmedewerker welzijn 

 

 

Namens de Raad, 

get. Chloë Foccaert 

Waarnemend algemeen directeur 

get. Steven Coppens 

Voorzitter 

 

Voor eensluidend afschrift, 
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