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Goedkeuren van tarieven voor de buitenschoolse kinderopvang 
 
De GEMEENTERAAD, 

Gelet op het Decreet over het Lokaal Bestuur; 
Gelet op de samenwerkingsovereenkomst tussen de CV Buitenschoolse Kinderopvang, de gemeente 

Ingelmunster en het OCMW Ingelmunster, goedgekeurd in de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk 
welzijn van 18 februari 2020; 

Overwegende dat er in artikel 1 van de samenwerkingsovereenkomst een onderscheid wordt gemaakt 
tussen een ledentarief en een niet-ledentarief voor het gebruik van de buitenschoolse kinderopvang gedurende de 
schoolvakanties, de woensdagnamiddagen, de pedagogische studiedagen en de schoolvrije dagen; 

Overwegende dat volgende criteria van toepassing zijn voor een ledentarief: (i) kinderen van Ingelmunster, 
(ii) kinderen niet van Ingelmunster die in Ingelmunster naar school gaan, (iii) kinderen niet van Ingelmunster 
waarvan de ouders in Ingelmunster werken en (iv) kinderen niet van Ingelmunster, die geen school lopen in 
Ingelmunster en waarvan de ouders niet in Ingelmunster werken, maar met grootouders die in Ingelmunster 
wonen; 

Overwegende dat artikel 1 van deze samenwerkingsovereenkomst bepaalt dat wie in aanmerking komt voor 
een ledentarief tegelijk verplicht aandeelhouder wordt van de CV; 

Overwegende dat volgens de samenwerkingsovereenkomst leden een voordelig tarief genieten voor het 
gebruik van de buitenschoolse kinderopvang; 

Overwegende dat in artikel 4 van bovenstaande samenwerkingsovereenkomst is bepaald dat de tarieven 
voor de kinderopvang worden vastgesteld door de gemeente; 

Overwegende dat de CV Buitenschoolse Kinderopvang inspraak heeft in de bepaling van deze tarieven via 
het Toezichtscomité; 

Overwegende dat de gemeente tot nu toe nog geen onderscheid in tarifering tussen leden en niet-leden had 
gemaakt; 

Overwegende dat de gemeente dit onderscheid voortaan wel wil maken zodat leden een duidelijke motivatie 
hebben om hun aandeelhouderschap van 25 euro te betalen; 

Overwegende dat, indien gezinnen hun lidmaatschap willen opzeggen, het aandeel op eenvoudig verzoek 
terugbetaald wordt; 

Overwegende het gunstig advies van het Toezichtscomité, samengekomen op 10 juni 2021; 
Op voorstel van de bevoegde schepen; 

BESLUIT: 
eenparig 
Artikel 1 – De gemeenteraad geeft haar goedkeuring aan volgende tarieven voor kinderopvang: 

Artikel Eenheid Tarief 

Kinderopvang Halve dag opvang – lid cv BKI Kind 7,5 euro 

Kinderopvang Volle dag opvang – lid cv BKI Kind 15 euro 

Kinderopvang  Halve dag opvang – niet-lid cv BKI Kind 12,5 euro 



 
 
 

Kinderopvang Volle dag opvang – niet-lid cv BKI Kind 25 euro 

Kinderopvang Maaltijd Kind 3 euro 

Kinderopvang Voor – en naschoolse opvang: Per begonnen 
kwartier opvang met een max. van 7,5 euro per 
halve dag / 15 euro volle dag 

Kind 0,75 euro 

Artikel 2 – De gemeenteraad delegeert de aanpassing van bovenstaande retributies aan het college van 
burgemeester en schepenen. 

Artikel 3 – Bovenstaande tarieven treden in werking vanaf 1 november 2021. 
 
Namens de gemeenteraad, 
In opdracht, 
De algemeen directeur,   De voorzitter, 
(get.) ir. Dominik Ronse   (get.) Steven De Maesschalck 
Voor eensluidend afschrift, na delegatie, 
Ingelmunster, 22 september 2021 

 
ir. Dominik Ronse 


