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Raad voor Maatschappelijk Welzijn GOEDGEKEURD 
Besluit Zitting van 24 maart 2022

Stafdienst - Algemeen directeur

1 2022_RMW_00007 Gezins- en groepsopvanginitiatieven voor baby's en 
peuters: subsidiereglement - Vaststelling

Samenstelling:

Aanwezig:
de heer Stijn Van Baelen, Voorzitter Raad voor maatschappelijk welzijn; de heer Marc Vanherk, Lid; 
de heer Erik Vanmierlo, Lid; mevrouw Lieve Theuwissen, Lid; mevrouw Ann Bernaerts, Lid; mevrouw 
Mia Croonen, Lid; de heer Mathieu Damen, Lid; mevrouw Geertje Das, Lid; mevrouw Sylvia Dries, Lid; 
de heer Toon Geusens, Lid; mevrouw Nicole Ketelbuters, Lid; de heer Luc Martens, Lid; de heer Bert 
Schelmans, Lid; de heer Friedo Steensels, Lid; de heer Jos Vanmontfort, Lid; de heer Jan Verjans, 
Lid; mevrouw Lieve Willems, Lid; de heer Tom Wertelaers, Lid; mevrouw Ann Vande Weyer, Lid; de 
heer Pieter Schuurmans, Lid; mevrouw Anja Smids, Lid; de heer Eddie Brebels, Algemeen directeur

Afwezig:
de heer Guido Schonkeren; mevrouw Sara Vrolix, Lid

Beschrijving
Aanleiding en context
Al geruime tijd vragen de opvanginitiatieven (gezins- en groepsopvang) voor baby's en peuters naar 
enige ondersteuning.
In Bocholt baten momenteel 16 moeders een gezinsopvang uit. Bijkomend zijn er nog 3 
groepsopvangen waarvan één met privéuitbating. De initiatieven gezinsopvang en 2 groepsopvangen 
vallen onder de begeleiding van de regionale dienst kinderopvang van de Gezinsbond, Drossaardplein 
1, 3990 Peer. De laatste jaren zijn 2 gezinsopvangen weggevallen.  Een nieuwe uitbatingsaanvraag is 
lopende.
Toekomstige onthaalmoeders moeten voldoen aan kwaliteitseisen en dienen een opleiding te 
volgen.  Dit geeft meer zekerheid en continuïteit in hun keuze. De onthaalmoeders in Bocholt hebben 
een rijke ervaring. Voorlopig zijn er geen stopzettingen meer in het verschiet. Om de wachtlijst in 
evenwicht te brengen is er in Bocholt nog ruimte voor minstens twee nieuwe opvanginitiatieven. 
Steeds minder grootouders engageren zich om hun kleinkinderen op te vangen (langer werken, 
afstand woonplaats, vallen enkel in bij ziekte…).Dit heeft als gevolg dat er meer nood is aan 
onthaalplaatsen.
Onthaalouders werken veel en lang in een gebrekkig sociaal statuut. Het grote probleem voor de 
groepsopvangen is begeleidsters vinden. Kinderbegeleidster blijft een knelpuntberoep.
De onthaalmoeders en initiatieven van Bocholt vragen een beperkte ondersteuning van de gemeente 
vanwege de oplopende energiekosten, installatiekosten, afvalkosten (pampers) … 
Deze vergoeding kan tot € 620,00 per jaar bedragen zonder fiscale verplichtingen. 

Argumentatie
In dit kader is het verantwoord om de opvanginitiatieven  financieel te ondersteunen binnen de 
wettelijke en fiscale krijtlijnen. Vooral de stijgende energiekosten, installatiekosten, en afvalkosten 
(pampers) … en het precair sociaal statuut, verantwoorden een ondersteuning.
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Ter ondersteuning van de private opvanginitiatieven voor baby's en peuters wenst het OCMW dan ook 
een subsidiereglement in te voeren dat elk erkend initiatief van welke aard ook een financiële 
ondersteuning geeft.
Op die manier wil het OCMW een voldoende aanbod aan kwalitatieve kinderopvang in Bocholt 
stimuleren en bestendigen.
Het OCMW wenst dat dit opvangaanbod  voor ouders zo flexibel en toegankelijk mogelijk gemaakt 
wordt.

Juridische grond
Artikel 78 3° van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 bepaalt dat de raad voor 
maatschappelijk welzijn de reglementen andere dan die over personeelsaangelegenheden vaststelt.
De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van 
sommige toelagen. 

Administratieve afhandeling
Ontvangen een afschrift van dit besluit:

• OCMW
• Diensthoofd Huis van het kind

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
De budgetten  dienen op budgetsleutel jaar/ MJP001533/MENS/0945/6491055 van het goedgekeurde 
budget van het jaar waarin de toelage wordt verleend, voorzien te worden. 

Stemming op het besluit
Goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
Het reglement ‘Ondersteuning gezins- en groepsopvang van baby’s en peuters’ wordt vastgesteld 
zoals opgenomen in dit besluit.

Bijlagen
1. subsidiereglement opvanginitiatieven_MR_2022 03 15_gecoord.doc

Reglement ‘Ondersteuning gezins- en groepsopvang van baby’s en peuters’

Artikel 1: Doel en doelgroep

Het OCMW Bocholt verleent toelagen  aan  private opvanginitiatieven voor baby’s en peuters als 
ondersteuning van hun werk.  Het krediet vastgelegd op budgetsleuteljaar/ 
MJP001533/MENS/0945/6491055 van het goedgekeurde budget van het jaar waarin de toelage wordt 
aangevraagd is het maximum te besteden jaarbedrag dat hiervoor beschikbaar is.

De doelstelling van deze toelagen zijn:
- private opvanginitiatieven voor baby’s en peuters financieel ondersteunen;
- voldoende aanbod aan kwalitatieve kinderopvang in Bocholt stimuleren en bestendigen.
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Artikel 2: Verklaring van termen of begrippen

Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder:
• Gezinsopvang: een kleinschalige opvang van baby’s en peuters met maximum 8 erkende 

opvangplaatsen op één locatie;
• Groepsopvang: opvanginitiatief van baby’s en peuters met minimum 9 erkende 

opvangplaatsen op één locatie en met meerdere kinderbegeleiders.
• Opvanginitiatief : overkoepelende term voor gezins- en groepsopvang van baby’s en peuters

Artikel 3: Algemene erkenningsvoorwaarden en engagementen

Om in aanmerking te komen voor een toelage in het kader van dit reglement moeten de 
opvanginitiatieven aan de volgende voorwaarden voldoen:

• gevestigd zijn op het grondgebied van Bocholt;
• erkend zijn door en voldoen aan de wettelijke voorwaarden van Kind en Gezin;
• zonder onderscheid van afkomst, geslacht, geloof of politieke overtuiging kinderen opvangen;

Daarbij engageren de opvanginitiatieven die een subsidieaanvraag indienen zich:

• om samen te werken met het Huis van het Kind;
• om actief mee te werken aan het Lokaal Loket Kinderopvang;

Onthaalouders die aangesloten zijn bij Kinderopvang Gezinsbond kunnen vertegenwoordigd worden 
door de dienstverantwoordelijken van de Gezinsbond.

Artikel 4: Procedure

1. Opvanginitiatieven niet aangesloten bij de dienst Kinderopvang Gezinsbond.

1.1.Het opvanginitiatief dient jaarlijks voor 30 juni zijn aanvraag tot ondersteuning in voor het 
lopende jaar, middels het geëigende aanvraagformulier. Dit aanvraagformulier is te 
verkrijgen via de gemeentelijke website of kan opgevraagd worden bij het Huis van het 
Kind.

1.2.In het jaar van inwerkingtreding van dit reglement of bij de opstart van een nieuw 
opstartinitiatief kunnen de toelagen uitzonderlijk ook later aangevraagd worden.

1.3.Het ingevulde aanvraagformulier wordt samen met een kopie van de vergunning van Kind 
en Gezin met vermelding van het aantal erkende opvangplaatsen bezorgd aan Huis van 
het Kind via website, mail, post of persoonlijke afgifte.

1.4.Het Vast Bureau keurt, na toetsing van de ingediende stukken aan de bepalingen van dit 
reglement, de aanvraag goed en betaalt de toelage uit.

2. De opvanginitiatieven, aangesloten bij de dienst Kinderopvang Gezinsbond, 

2.1.Kinderopvang Gezinsbond dient voor 30 juni een gezamenlijke aanvraag in bij het Huis 
van het Kind middels het geëigende aanvraagformulier. Dit aanvraagformulier is te 
verkrijgen via de gemeentelijke website of kan opgevraagd worden bij het Huis van het 
Kind.  De aanvraag bevat een lijst van de erkende opvanginitiatieven die aangesloten zijn 
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bij Kinderopvang Gezinsbond en alle stukken per opvanginitiatief die nodig zijn om de 
aanvraag te toetsen aan het reglement.

2.2.In het jaar van inwerkingtreding van dit reglement of bij de opstart van een nieuw 
opstartinitiatief kunnen de toelagen uitzonderlijk ook later aangevraagd worden.

2.3.Het Vast Bureau keurt, na toetsing van de ingediende stukken aan de bepalingen van dit 
reglement, de aanvra(a)g(en) goed en betaalt de toegekende toelagen van de 
afzonderlijke opvanginitiatieven aan de overkoepelende dienst Kinderopvang Gezinsbond 
op basis van deze lijst

2.4.De opvanginitiatieven krijgen hun toelage uitbetaald via Kinderopvang Gezinsbond.

Artikel 5: Bedrag toelage

Volgende toelage kan jaarlijks toegekend worden:

• € 50,00 per erkende opvangplaats;
• met een maximumbedrag per opvanginitiatief van € 600,00 per jaar.

Artikel 6: Controle en bijzondere bepalingen
Controle op de naleving van de voorschriften en op de juistheid van de ingediende gegevens kan op 
ieder ogenblik worden uitgeoefend door een afgevaardigde van het OCMW. Wanneer de aanvrager de 
toelage niet aanwendt voor het doel waarvoor zij werd toegekend, of de verplichte verantwoording 
niet verstrekt, of zich verzet tegen de uitoefening ter plaatse van controle, is hij krachtens de wet 
gehouden tot gedeeltelijke of volledige terugbetaling van de toelage.

Indien het opvanginitiatief op het ogenblik van het vaststellen van de toelage, ten aanzien van het 
gemeentebestuur, het OCMW of het Autonoom Gemeentebedrijf Bocholt nog enige openstaande 
schuld heeft, waarvan de aanvankelijke betalingstermijn verlopen is, wordt de uitbetaling van de 
toelage opgeschort tot het ogenblik dat de vereniging de openstaande schuld heeft voldaan. De 
vereniging wordt hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht.

Het Vast Bureau  beslist over de concrete toepassing van de criteria, alle onvoorziene gevallen en 
betwistingen na advies van het Huis van het Kind.

Aldus beslist in bovenvermelde zitting
Namens De Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Algemeen Directeur 
Eddie Brebels

#$ondertekening1$#

#$stempel$#

Voorzitter raad maatschappelijk 
welzijn
Stijn Van Baelen

#$ondertekening2$#
#$ondertekening2$#
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