
 

Provincie Vlaams-Brabant 
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN  

Arrondissement Halle-Vilvoorde VAN DE GEMEENTERAAD 
  

GEMEENTEBESTUUR Zitting van woensdag 24 mei 2017 
van  

SINT-PIETERS-LEEUW  

  

  

 

Aanwezig : Luc Deconinck, burgemeester-voorzitter; 

Jos Speeckaert, Jan Desmeth, Luc Van Ruysevelt, Marleen De Kegel, 

Lucien Wauters, Gunther Coppens, Bart Keymolen, schepenen;  

Jean Cornand, Annie Mathieu, Kathleen D'Herde, Joseph Van 

Cutsem, Wim Peeters, Praxedes Vargas-Garcia, Georgios Karamanis, 

Eddy Longeval, Lydie De Smet, Guy Jonville, Michel Miedzinski, Jenny 

Sleeuwaegen, Nicole Billens, Gust Crabbe, Katleen Bury, Raymond 

Stiens, Herwig Smeets, Kim Paesmans, Godefroid Pirsoul, Raimondo 

Palermo, Alain Carremans, Eddy Vanisterbeek, Fatma Balkis, leden; 

Paul Defranc, OCMW-voorzitter / schepen. 

Walter Vastiau, gemeentesecretaris. 

 

Dienst  Huis van het Kind 

  

Raad nr. Onderwerp 

2017ME113034  Goedkeuring uitbreiding retributiereglement ‘toekenning startpremie aan 

beginnende onthaalouders’ 

 

De Raad, 

 

Aanleiding 

 

Binnen de kredieten van het dossier kinderarmoedebestrijding zijn er middelen beschikbaar 

om beginnende onthaalouders een startpremie van € 500 toe te kennen om de 

opvangomgeving kindvriendelijk te maken (aankoop speelgoed en materiaal). 

 

Nu zouden er 2 samenwerkende onthaalouders starten met groepsopvang van 14 kinderen. 

Momenteel kunnen zij niet allebei een startpremie aanvragen aangezien artikel 3 van het 

huidige reglement stipuleert dat er slechts één premie per adres kan uitbetaald worden. Zij 

vangen echter samen meer kinderen op en hierdoor zijn de kosten ook hoger. 

 

Juridische gronden 

 

Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en alle latere wijzigingen. 

 

Het besluit van de Vlaamse regering van 22 november 2013 behoudende de 

vergunningsvoorwaarden en het kwaliteitsbeleid voor gezinsopvang en groepsopvang van 

baby’s en peuters. 

 

Het meerjarenplan 2014-2019 – de kinderopvang coördineren en regisseren om het aanbod 

te stimuleren en optimaal te benutten – kwaliteitsvolle kinderopvang stimuleren – uitbreiden 

van het kinderopvangaanbod, met kwaliteitsgarantie. 

 

Het actieplan bestrijding van kinderarmoede in de gemeente 2014-2019 – toekennen – 

toekennen van een startpremie aan beginnende onthaalouders. 

 



Adviezen en visum 

 

Collegebeslissing van 8 mei 2017 goedkeuring van de uitbreiding van het retributiereglement. 

 

Motivering 

 

Samen vangen de samenwerkende onthaalouders meer kinderen op en hierdoor zijn de 

kosten ook hoger. 

 

De dienst kinderopvang zou hen beiden een startpremie willen toekennen. Hiervoor moet het 

reglement aangepast worden. 

 

Financiële impact  

 

Kredieten voor de uitbetaling van een startpremie zijn voorzien op 2017/613300/2/0902. 

 

Met algemene stemmen 

 

Besluit 

 

Artikel 1. De gemeenteraad gaat akkoord met de uitbreiding van het huidige 

reglement zodat ook samenwerkende onthaalouders beiden beroep kunnen 

doen op een startpremie. 

 

Artikel 2. Het nieuwe reglement zal vanaf 1 juni 2017 in voege gaan. 

 

Bijlage 1 

 

REGLEMENT BETREFFENDE DE TOEKENNING VAN EEN STARTPREMIE AAN 

BEGINNENDE ONTHAALOUDERS AANGESLOTEN BIJ DE GEMEENTELIJKE 

DIENST VOOR ONTHAALOUDERS IN SINT-PIETERS-LEEUW 

 

Artikel 1 Doel 

 

Binnen de perken van het begrotingskrediet kent de gemeente Sint-Pieters-Leeuw een 

startpremie toe aan beginnende onthaalouders die zich aansluiten bij de gemeentelijke 

dienst voor onthaalouders van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw, met als doel het stimuleren 

van en aantrekkelijk maken van het aanbieden van kinderopvang op het grondgebied van 

Sint-Pieters-Leeuw en het aantrekken van nieuwe onthaalouders. 

 

Artikel 2 Definities 

 

In dit reglement wordt verstaan onder: 

- onthaalouder: persoon die aangesloten is bij de dienst voor onthaalouders; 

- dienst voor onthaalouders: de gemeentelijke dienst voor onthaalouders van de 

gemeente Sint-Pieters-Leeuw, erkend door Kind en Gezin op basis van het besluit van 

de Vlaamse regering van 22 november 2013 houdende de vergunningsvoorwaarden 

en het kwaliteitsbeleid voor gezinsopvang en groepsopvang van baby’s en peuters. 

Artikel 3  Bedrag 

 

De startpremie bedraagt € 500,00. Er wordt slechts één startpremie per adres toegekend, 

behalve in het geval van een groepsopvang samenwerkende onthaalouders, waar 2 

onthaalouders samen de opvang voorzien voor 9 kinderen of meer. 

 

 



Artikel 4  Voorwaarden  

 

§1  Om in aanmerking te komen voor de startpremie, moet aan volgende voorwaarden 

zijn voldaan: 

- de onthaalouder heeft succesvol alle noodzakelijke vormingen gevolgd; 

- er werd een vergunningaanvraag ingediend bij Kind & Gezin voor de 

onthaalouder door de dienstverantwoordelijke; 

- de onthaalouder sluit zich voor minimum 3 jaar aan bij de dienst voor 

onthaalouders en ondertekent hiertoe een engagementsverklaring; 

- de onthaalouder heeft eerder nog geen startpremie ontvangen. 

§2 De startpremie mag enkel worden gebruikt voor de inrichting van de opvanglocatie 

en de aankoop van materiaal en speelgoed. 

 

Artikel 5 Procedure 

 

§1 Op vraag van de onthaalouder dient de dienst voor onthaalouders een aanvraag in bij 

het college van burgemeester en schepenen voor het ontvangen van een startpremie. 

Bij deze aanvraag worden de bewijsstukken bijgevoegd met betrekking tot de 

voorwaarden in artikel 4, §1. 

§2 Na toekenning van de startpremie controleert de dienstverantwoordelijke de juiste 

aanwending van de startpremie, overeenkomstig artikel 4, §2, aan de hand van 

aankoopbewijzen. 

 

Artikel 6  Terugvordering van de startpremie 

 

De startpremie wordt integraal teruggevorderd indien: 

- de onthaalouder de aansluiting bij de dienst voor onthaalouders stopzet binnen de 3 

jaar; 

- de onthaalouder de startpremie fout heeft aangewend, overeenkomstig artikel 5, §2. 

 

Artikel 7  Inwerkingtreding reglement 

 

Dit reglement treedt in werking op 1 juni 2017. 

 

In opdracht : 

De Gemeentesecretaris,  De Voorzitter,  

(get.) Walter Vastiau (get.) Luc Deconinck 

 

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT 

Sint-Pieters-Leeuw, 31 mei 2017 

 

 

De Gemeentesecretaris,  De Burgemeester,  

 

 

Walter Vastiau Luc Deconinck 

 


