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GEMEENTERAAD
Zitting van 24 september 2021
Besluit

Samenstelling:
Aanwezig:
mevrouw Mia Mortier, raadslid-voorzitter (Groen); de heer Lieven Dehandschutter, burgemeester 
(N-VA); de heer Wout De Meester, schepen (Groen); de heer Peter Buysrogge, schepen (N-VA); 
mevrouw Ine Somers, schepen (Open Vld); de heer Carl Hanssens, schepen (N-VA); de heer Bart 
De Bruyne, schepen (Groen); de heer Filip Baeyens, schepen (N-VA); mevrouw Sofie Heyrman, 
schepen (Groen); de heer Jos De Meyer, raadslid (CD&V); de heer Gaspard Van Peteghem, 
raadslid (Vooruit); de heer Frans Wymeersch, raadslid (Vlaams Belang); de heer Kris Van der 
Coelden, raadslid (Vooruit); mevrouw Christel Geerts, raadslid (Vooruit); de heer Roland 
Pannecoucke, raadslid (Vlaams Belang); de heer Julien Ghesquière, raadslid (CD&V); mevrouw 
Ilse Bats, raadslid (Vooruit); de heer Marc Huys, raadslid (Vlaams Belang); de heer Bart Merckx, 
raadslid (N-VA); de heer Maxime Callaert, schepen (N-VA); mevrouw Veerle De Beule, raadslid 
(N-VA); mevrouw Femke Pieters, raadslid (Vlaams Belang); de heer Hasan Bilici, raadslid 
(Vooruit); de heer Marcel Van Looy, raadslid (N-VA); de heer Luk Huys, raadslid (N-VA); mevrouw 
Kelly Van Elslande, raadslid (N-VA); de heer Filip Herman, raadslid (N-VA); de heer Aster Baeck, 
raadslid (Groen); mevrouw Lore Baeten, raadslid (CD&V); mevrouw Saloua El Moussaoui, 
raadslid (CD&V); de heer Kristof Van Gansen, raadslid (CD&V); de heer Jef Maes, raadslid (PVDA); 
mevrouw Vanessa Blommaert, raadslid (N-VA); mevrouw Anneke Luyckx, raadslid (Vlaams 
Belang); mevrouw Tchantra Van De Walle, raadslid (N-VA); de heer Koen De Smet, raadslid (N-
VA); de heer Karel Noppe, raadslid (Open Vld); mevrouw Tunrayo Adeolu, raadslid (Groen); 
mevrouw Christine Meert, raadslid (N-VA); de heer Johan Verhulst, algemeen directeur; de heer 
Tarik Van Ballaer, adjunct-algemeen directeur

Verontschuldigd:
de heer Jan Snellings, raadslid (Vlaams Belang); de heer Johan Uytdenhouwen, raadslid (CD&V); 
mevrouw Freyja De Rijcke, raadslid (Vlaams Belang)

18 2021_GR_00261 Huishoudelijke reglementen groepsopvang en gezinsopvang: 
aanpassingen: goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Welzijn - Kinderopvang

Bondige toelichting
Het verslag van de financiële inspectie in de gezinsopvang verwijst naar enkele passages in het 
huishoudelijk reglement. Als gevolg hiervan worden een aantal wijzigingen voorgesteld. 



24 september 2021 - 2021_GR_00261 2/3 Grote Markt 1 – 9100 Sint-Niklaas

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de wijzigingen aan de huishoudelijke reglementen van 
de groeps- en gezinsopvang goed te keuren. 

Juridische grond
Decreet van 20 april 2012 houdende de organisatie van kinderopvang van baby's en peuters.
Decreet lokaal bestuur, artikelen 40 en 41.
Besluit van de Vlaamse Regering van 22 november 2013 houdende de vergunningsvoorwaarden 
en het kwaliteitsbeleid voor gezinsopvang en groepsopvang van baby's en peuters.
Besluit van de Vlaamse Regering van 22 november 2013 houdende de subsidies en de eraan 
gekoppelde voorwaarden voor de realisatie van specifieke dienstverlening door gezinsopvang 
en groepsopvang van baby's en peuters.

Argumentatie
De Zorginspectie vraagt om het huishoudelijk reglement aan te passen als volgt:
- Contactgegevens van elke onthaalouder in een bijlage opnemen.
- De vermelding dat de maaltijden vervat zitten in de dagprijs bij dagopvang opnemen. 
- Aan ouders te vragen om bij afwezigheid te verwittigen voor het beginuur dat vermeld staat in 
het opvangplan. 
- De vermelding opnemen van de kosten bij wanbetaling (15 EUR invorderingskosten bij de 
tweede aanmaning en wettelijk vastgelegde tarieven bij het overmaken van het dossier aan een 
deurwaarder).
- De contactgegevens van de klachtendienst van Kind en Gezin te vermelden.
- Afhankelijk van het al dan niet gebruiken van een digitaal register door de onthaalouders, 
moet een ouder ofwel tekenen voor akkoord ofwel de afwezigheden volgen via het 
softwareprogramma. Voor alle ouders geldt dat ze de aanwezigheden kunnen nakijken op de 
factuur. Bij betaling keuren ze die goed. 
- De vermelding dat de opzegperiode begint te lopen vanaf de datum van ondertekening door 
het gezin en de onthaalouder. 
Verder is het zo dat voor dagopvang van baby's en peuters 0,30 EUR per dag (0,15 EUR per 
halve dag) wordt aangerekend voor het gebruik van verzorgingsproducten wanneer het kind 
overdag zindelijk is (exclusief slaapmoment). Echter, voor de vakantieopvang in groepsopvang 
Driekoningen wordt per kind ook 0,30 euro aangerekend. Hier gaat het om kinderen van 2,5 jaar 
en ouder, die geen verzorgingsproducten gebruiken en aldus geen extra kost maken. Indien 
nodig, worden eigen luiers van thuis meegebracht. We vragen om deze dagelijkse extra kost 
voor de kinderen van de vakantieopvang te schrappen, omdat deze niet te verantwoorden is 
naar de ouders toe. Voor de opvang van baby's en peuters blijft deze kost ongewijzigd. 
Om de reglementen van de gezinsopvang en groepsopvang zo veel mogelijk op elkaar af te 
stemmen werden enkele omschrijvingen aangepast. 

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (38)

Artikel 1
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de wijzigingen in de huishoudelijke reglementen van groeps- en gezinsopvang goed te keuren. 
Een exemplaar van de reglementen wordt als bijlage aan de notulen van deze zitting gehecht. 

Bijlagen
2021-11-01 HHR GZO
2021-11-01 HHR Hermelijn
2021-11-01 HHR Driekoningen

Gezien en goedgekeurd door de gemeenteraad

Johan Verhulst
algemeen directeur

Mia Mortier
raadslid-voorzitter

 


