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Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad

PROVINCIE LIMBURG Arrondissement Hasselt

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT: 
Herk-de-Stad, 20 april 2020

In opdracht:

Zitting van 20 april 2020

Aanwezig Lore Michiels, Voorzitter

Bert Moyaers, Burgemeester

Mark Vanleeuw, Marijke Berden, Gert Vandersmissen, Guido Ector, Schepenen

Noel Vandenrijt, Lo Guypen, Sofie De Waele, Wim Berden, Jimmy Graulus, Karolien Grosemans, Toon 
Durwael, Jessie Schrijvers, Evi Appeltans, Martine Van Cauteren, Wim Hayen, Danny Jamers, Tim Raskin, 
Johny Franssen, Gunter De Ryck, Ludo Knaepen, Raadsleden

Nathalie Creten, Algemeen Directeur

Verontschuldigd Bart Gruyters, Schepen van rechtswege en OCMW-voorzitter

Afwezig

DE GEMEENTERAAD

Wijziging van het huishoudelijk reglement en aanpassing van tarieven en annuleringskosten van 
de BKO De speeldoos i.h.k.v. de maatregelen tegen het coronavirus Covid-19.

Inhoudelijke motivering
Overwegende het aanbod van de federale overheid om een compensatiesubsidie te verstrekken aan 
buitenschoolse kinderopvang in het kader van de maatregelen tegen het coronavirus Covid-19;
Overwegende dat een compensatiesubsidie mogelijk is wanneer er voldaan wordt aan volgende vier voorwaarden:
1) ouders betalen niet voor afwezigheidsdagen en de opvang op schoolvrije dagen (bv. in de paasvakantie) is gratis: 
ouders betalen de voorziene bijdrage voor de opvang op schooldagen waarop hun kinderen wel aanwezig waren
2) de opvang is open of beschikbaar voor ouders die opvang nodig hebben: waarbij er vooral rekening wordt 
gehouden met opvang voor ouders in essentiële beroepen, kinderen in een kwetsbare thuissituatie en voor ouders 
die thuiswerken en geen passende opvang hebben;
3) er een samenwerking is met het lokaal bestuur
4) de medewerkers zijn actief en beschikbaar: er worden de correcte lonen en vergoedingen betaald en er wordt 
geen gebruik gemaakt van tegemoetkomingen van een hogere overheid
Overwegende dat het niet betalen voor afwezigheidsdagen en het gratis aanbieden van opvang tijdens schoolvrije 
dagen in afwijking zijn met het huishoudelijk reglement van de buitenschoolse kinderopvang De Speeldoos;
Overwegende het voorstel om voor de duur van de maatregelen tegen het coronavirus Covid-19 in afwijking van het 
huishoudelijk reglement van BKO de speeldoos te voorzien en concreet de toepassing van artikels 3.4.1. en 5.4. te 
schorsen;

Wettelijke motivering
Gelet op de ministeriële besluiten van 18 en 24 maart 2020 rond de organisatie van dringende maatregelen tegen 
het coronavirus Covid-19;
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Gelet op de goedkeuring door de gemeenteraad van 16 december 2019 van het huishoudelijk reglement van de 
buitenschoolse kinderopvang De Speeldoos en concreet:

Stemming:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Beslissing:

Artikel 1.
Het huishoudelijk reglement van de BKO de speeldoos zoals goedgekeurd in de gemeenteraad van 16 december 
2019 wordt voor de periode dat de maatregelen tegen het coronavirus Covid-19 van kracht zijn als volgt bijgestuurd:
*de opvang op schoolvrije dagen is gratis. De financiële regeling in de vorm van dagdelen zoals omschreven in 
artikel 3.4.1. wordt geschorst;
* de toepassing van Art. 5.4 inzake de aanrekening van een administratieve toeslag bij afwezigheid zonder geldige 
annulering van tien euro aangerekend bij de eerstvolgende factuur, wordt geschorst;
Artikel 2. 
Onderhavig raadsbesluit in toepassing van artikel 286 tot en met 288 en artikel 330 van het decreet lokaal bestuur 
van 22 december 2017 en latere wijzigingen, mee te delen aan de Heer provinciegouverneur terwijl een afschrift van 
dit besluit ter kennisgeving en uitvoering wordt overgemaakt aan:
- de dienst Financiën
- BKO de speeldoos.

NAMENS DE GEMEENTERAAD:
In opdracht:

Nathalie Creten
W.g. Algemeen Directeur

Lore Michiels
W.g. Voorzitter
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