REGLEMENT

Gemeenteraad van 29-06-2017

GEMEENTELIJK REGLEMENT VOOR HET TOEKENNEN
INVESTERINGSTOELAGE AAN ONTHAALOUDERS

VAN

EEN

Hoofdstuk I: Definitie en toepassingsgebied van de investeringstoelage
Artikel 1. Dit reglement voorziet in een investeringstoelage voor onthaalouders van de stad Tienen, die samen
of alleen kinderopvang organiseren in de eigen woning of in een andere woning bestemd voor de
kinderopvang. De onthaalouders moeten aangesloten zijn bij de dienst voor onthaalouders van de stad. Deze
toelage moet gebruikt worden voor aanpassingen aan de woning of voor aankopen van bepaalde goederen
die bijdragen tot de kinderopvang.
Artikel 2. Het college van burgemeester en schepenen kent de investeringstoelage toe, binnen de grenzen
van het door de gemeenteraad goedgekeurde budget en meerjarenplan. De aanvragen worden behandeld in
volgorde van indiening. Enkel ontvankelijke aanvragen worden meegeteld. Aanvragen die worden gedaan na
de overschrijding van het ingeschreven budget, zullen worden geweigerd.
Hoofdstuk II: Bedrag van de investeringstoelage
Artikel 3. De investeringstoelage is gelijk aan de gemaakte kosten en is beperkt tot een maximum van 500
euro voor gezinsopvang (tot 8 kinderen) en 1000 euro voor groepsopvang (vanaf 9 kinderen). Deze bedragen
zijn inclusief BTW.
Hoofdstuk III: Aanvraag en toekenningsprocedure
Artikel 4. De investeringstoelage wordt aangevraagd door het daartoe bestemde aanvraagformulier op de
gemeentelijke website in te vullen. Het ingevulde en ondertekende formulier wordt bezorgd op het e-mailadres
onthaalouders@tienen.be of ingediend bij de dienst voor onthaalouders van de stad Tienen in het Sociaal
Huis, Kabbeekvest 110/2 te 3300 Tienen. Onthaalouders die samen kinderopvang organiseren, moeten de
aanvraag samen ondertekenen.
Artikel 5. De aanvraag wordt door de dienst voor onthaalouders pas ontvankelijk verklaard indien het dossier
volledig is.
Artikel 6. Wanneer het dossier volledig is, brengt de dienst voor onthaalouders een advies uit en legt het voor
aan het college van burgemeester en schepenen.
Artikel 7. Het college van burgemeester en schepenen beslist autonoom over de geldigheid van de aanvraag.
De investeringstoelage zal worden uitbetaald na de goedkeuring door het college van burgemeester en
schepenen.

Hoofdstuk IV: Voorwaarden

Artikel 8. Er kan slechts één aanvraag worden ingediend per onthaalouder en per woning. De toelage kan om
de drie jaar aangevraagd worden. De eerste aanvraag kan pas ingediend worden, drie jaar na ontvangst van
de vergoeding voor installatiekosten bij de start van de opvang.
Artikel 9. De onthaalouders die de aanvraag doen mogen niet betrokken zijn in een klachtenprocedure
omtrent de werking van de kinderopvang in hun woning. Evenmin mogen de onthaalouders het voorwerp
uitmaken van een handhavingsprocedure door Kind & Gezin of van een advies tot de opstart hiervan door de
Zorginspectie.
Artikel 10. Volgende kosten komen in aanmerking als investeringskosten:
- kosten die gemaakt moeten worden om te voldoen aan de eisen van Kind & Gezin of aan de geldende
normen van milieu, woonkwaliteit of brandveiligheid;
- kosten die bijdragen tot de algemene veiligheid van de kinderen (babyfoon, parlofoon, camerasysteem,
sloten, veiligheidsslot, deur-/traphekje,…);
- kosten die uitsluitend gemaakt zijn in functie van de kinderopvang (speelmatten, kinderbedden, eetstoelen,
speelgoed bestemd voor kinderen tot drie jaar,…);
Artikel 11. De gemaakte kosten kunnen bewezen worden door facturen, kassatickets of andere
verantwoordingsstukken, met uitzondering van offertes en bestekken. De kosten die gemaakt zijn in de zin
van artikel 11, lid 1 kunnen verantwoord worden door een inspectieverslag van de bevoegde dienst.
Hoofdstuk V: Terugvordering en betwisting
Artikel 12. In volgende gevallen zal een terugvordering van de subsidie volgen:
- bij het afleggen van een valse verklaring of valsheid in geschrifte;
- als de aankopen zijn teruggestuurd of de aanpassingen ongedaan gemaakt;
- als de activiteit wordt stopgezet binnen het jaar na ontvangst van de investeringstoelage;
- wanneer de onthaalouder zijn contract bij de dienst voor onthaalouders niet naleeft;
Het college behoudt zich het recht voor om te allen tijde controles uit te voeren.
Hoofdstuk VI: Inwerkingtreding
Artikel 13. Dit reglement gaat in op 1 juli 2017.

