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Buitenschoolse kinderopvang Lievegem - tijdelijke afwijking huishoudelijk reglement en
retributiereglement n.a.v. coronacrisis: vaststelling
Bevoegd lid
Caroline Fredrick, schepen
Regelgeving
Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017
Ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van
het coronavirus COVID-19 te beperken, wijziging 24 maart, 27 maart, 3 april, 17 april, 30 april, 8
mei, 15 mei en 25 mei, 30 mei en 5 juni 2020.
Beslissing van de Nationale Veiligheidsraad van 22 mei 2020 omtrent Coronavirus
Besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 (BS 17 september 2014) houdende de
voorwaarden voor erkenning en attest van toezicht en het kwaliteitsbeleid voor buitenschoolse
gezinsopvang en groepsopvang)
Decreet 30 april 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met
rechtspersoonlijkheid (Opgroeien).
Huishoudelijk en retributiereglement van BKO Lievegem goedgekeurd in de gemeenteraad van 20
november 2019
Feiten en motivering
De kinderopvangvoorziening beschrijft zijn werking en leefregels in een huishoudelijk reglement
dat beschikbaar is voor elke gebruiker/ geïnteresseerde.
Op 22 mei 2020 werd het zomerplan van het jeugdwerk goedgekeurd door de Nationale
Veiligheidsraad. Ook voor de buitenschoolse opvang tijdens de zomervakantie zijn er wijzigingen
m.b.t. de doelgroep, bepaalde veiligheidsmaatregelen en de contactbubbels. Hierbij worden
dezelfde richtlijnen gehanteerd als in de jeugdsector.
Samengevat:
• Doelgroep: alle kinderen zijn welkom
• Grootte en organisatie van de contactbubbel: in de zomervakantie vorm je per week (een)

vaste contactbubbel(s). Die contactbubbel houdt stand gedurende de hele dag en de hele week.
Je bubbel bestaat uit maximum 50 verschillende personen, zowel kinderen als begeleiders tellen
hierin mee.
Je kan meerdere contactbubbels opvangen op één locatie. Tussen deze contactbubbels moet
contact vermeden worden.
• per kind heb je 4m² ter beschikking
• aandacht voor voldoende sanitaire mogelijkheden, wasbakken,... voor de verschillende bubbels
• let op de mogelijkheid om verschillende bubbels buiten te laten spelen want het advies blijft om
zo veel mogelijk buiten te zijn en te spelen
• je moet nog steeds de norm van 1/14 KB’s respecteren op locatieniveau
De richtlijnen voor de organisatie van BKO, zomervakantie 2020, hebben aanleiding gegeven tot
een tijdelijke reorganisatie van de werking. Omwille van de reorganisatie is een afwijking van het
huidige huishoudelijk reglement en retributiereglement noodzakelijk.
Financiële impact
Tijdens de zomervakantie 2020 zal gemeentebestuur Lievegem minder ouderbijdragen ontvangen
omdat :
 er met bubbels van max. 50 personen werken;
 ouders voor 1 activiteit per week moeten kiezen (BKO, sport, speelplein of cultuur) terwijl
tijdens vorige vakanties dit kon worden gecombineerd;
 we tijdens bepaalde periodes minder kinderen kunnen opvangen.
De financiële impact van deze regeling zal zich weerspiegelen in minder geregistreerde
ontvangsten onder jaarbudgetrekening 2020/GBB-JGDBKO/094500/7040005/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN.
Besluit
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1
Het college van burgemeester en schepenen stelt de tijdelijke afwijking van het huishoudelijk
reglement en het retributiereglement van de buitenschoolse kinderopvang Lievegem vast.
Artikel 2
De afwijking in het huishoudelijk reglement en het retributiereglement van BKO Lievegem wordt
voor bekrachtiging voorgelegd aan de gemeenteraad en zal in werking treden op 16 juni 2020.
Bijlage die integraal deel uitmaken van het besluit
Afwijkingen t.o.v. huidige huishoudelijk regelement:
inschrijvingsperiode en -beleid:
* huidig huishoudelijk reglement:
- voor de zomervakantie start de inschrijvingsperiode 6 weken voor de start van de vakantie.
- ouders reserveren de gewenste opvangmomenten (ook mogelijk voor 1 dag, een halve dag,
enkele uren)
* afwijking:
- inschrijvingen voor de zomervakantie 2020 starten uitzonderlijk pas op dinsdag 16 juni en
worden afgesloten op donderdag 18 juni.
- ouders schrijven in per week
- ouders kunnen inschrijven voor 1 activiteit per week: BKO, speelplein, sportkamp OF
cultuurkamp. Een combinatie van verschillende activiteiten per week is niet mogelijk.
- ouders zijn verplicht om minstens 2 dagen gebruik te maken van de kinderopvang. Dit om
zoveel mogelijk kinderen de kans te geven naar de BKO te komen.
annulatiebeleid:

* huidig huishoudelijk reglement:
Opvangmomenten kosteloos annuleren is mogelijk:
- voor korte schoolvakanties tot 7 kalenderdagen voor de start van de vakantie
- voor de zomervakantie:
o tot 10.06 voor opvang in de maand juli
o tot 10.07 voor opvang in de maand augustus
Je kan 5 opvangmomenten per schooljaar kosteloos laattijdig annuleren. Vanaf een zesde
laattijdige annulatie wordt een bedrag aangerekend gelijk aan de dagprijs voor een volledige
vakantiedag
* afwijking:
Deze zomer kan je de inschrijvingen tijdig annuleren tot 1 week voor de start van de gevraagde
opvangweek.
Voorbeeld: Ik heb mijn kind op woensdag 08.07 ingeschreven voor de BKO. Ik zou dit graag
annuleren. Ik kan annuleren tot zondag 28.06 24.00 uur.
Alle gereserveerde dagen tijdig annuleren = niet betalen. Als je tijdig alle gereserveerde
opvangdagen annuleert, kunnen we een ander kindje van op de wachtlijst een plaatsje geven.
Twee dagen reserveren, één tijdig annuleren = twee dagen betalen. In dit scenario kan een
ander kind de geannuleerde dag niet innemen gezien men met vaste bubbels van 50 personen
werkt (kinderen + begeleiding)
Afwijkingen t.o.v. retributiereglement (goedgekeurd door de gemeenteraad op 20 november 2019):
- ouders betalen per week minstens voor 2 opvangdagen tenzij alle gereserveerde dagen tijdig
geannuleerd worden.
Bekendmaking
Dit besluit wordt bekendgemaakt aan de dossierbeheerder Kind en Gezin
Team communicatie voor de website en via digitaal loket aan ABB
De communicatie naar de gebruikers van de kinderopvang vond plaats op 11 of 12 juni 2020.
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