STAD NIEUWPOORT
UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD IN ZITTING OP 9 APRIL 2020.
Rik Lips: Voorzitter;
Geert Vanden Broucke: Burgemeester;
Bert Gunst, Kris Vandecasteele, Frans Lefevre, Ann Gheeraert: Schepenen;
Jos Decorte: Voorzitter Bijzonder Comité Sociale Dienst;
Patricia Markey-Deconinck, Karin Debruyne Vancoillie, Adina Counye, Wim Demeester, Eddy Louwie,
Matthias Priem, Arnel Lemaire, Jo Rousseau, Sabine Slembrouck, Maarten Claeys, Nicolas Vermote,
Bill Vermeylen, Johan Vanblaere: Raadsleden;
Benoit Willaert: Algemeen Directeur
Besloten Zitting
22. SUBSIDIEREGLEMENT INITIATIEVEN BUITENSCHOOLSE OPVANG
De Raad,
Gelet op art. 40 en 41 van het decreet lokaal bestuur;
Gelet op het raadsbesluit dd. 28 maart 2019 houdende verlenging subsidiereglement naschoolse
opvang;
Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen voorstelt om het subsidiebedrag op
te trekken naar 50.000 EUR;
Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen voorstelt om de voorwaarden aan
te passen zodat ook andere initiatieven die voor- en naschoolse opvang organiseren in aanmerking
komen en zo het tekort aan opvang mee op te vangen;
Gelet op het overleg met alle directies van de Nieuwpoortse lagere scholen, de directie van De
Marientjes, de schepen en het diensthoofd Jeugd waarop het voorstel kon geadviseerd worden;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 18 februari 2020
houdende subsidiereglement initiatieven buitenschoolse opvang;
BESLUIT:

Art.1.

21 JA, 0 NEEN ( ), BIJ 0 ONTHOUDINGEN( ):

Onderstaand subsidiereglement en puntenverdeling goed te keuren:
Artikel 1. Op basis van dit subsidiereglement kan onder de hierin opgenomen voorwaarden
een subsidie worden toegekend aan natuurlijke en rechtspersonen die voor- en naschoolse
kinderopvang organiseren op het grondgebied van Nieuwpoort.
Artikel 2. Om voor de subsidie in aanmerking te kunnen komen, moet de aanvrager en de
door de aanvrager georganiseerde kinderopvang voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de aanvrager is een natuurlijk persoon of een rechtspersoon;
- de aanvrager mag een onderwijsinstelling zijn;
- de aanvrager is geen stedelijk initiatief.
Artikel 3. Het totale subsidiebedrag bedraagt 50.000 EUR per jaar, met een maximum van
25.000 EUR per initiatief.
Artikel 4. De subsidies worden toegekend binnen de perken van de kredieten, die hiertoe
jaarlijks worden voorzien in het gemeentelijk budget.
Artikel 5. Berekening van de subsidie:
Iedere aanvrager wordt beoordeeld op de criteria opgesomd in onderstaande tabel. Op basis
van deze beoordeling worden punten toegekend.
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De waarde van 1 punt wordt bepaald als volgt: (totale subsidiebedrag)/(totaal aantal punten
van alle aanvragen) = waarde van 1 punt.
Het subsidiebedrag per aanvrager wordt vervolgens bekomen door de waarde van 1 punt te
vermenigvuldigen met het aantal punten dat de aanvrager scoorde in voorkomend geval met
een maximum van 25.000 EUR.
Voorschoolse opvang
Naschoolse opvang
Voorschoolse uren
Naschoolse uren
Brugdagen, enkel als het initiatief
ook voor- en naschoolse opvang
organiseert en er aanwezigheden
geregistreerd worden
Pedagogische studiedagen, enkel
als het initiatief ook voor- en
naschoolse opvang organiseert en
er aanwezigheden geregistreerd
worden
Aantal kinderen in de voorschoolse
opvang
Aantal kinderen in de naschoolse
opvang
Begeleiding
Prijzen

1 punt forfaitair
1 punt forfaitair
1 punt per halfuur
1 punt per halfuur
2 punten per
halve dag
2 punten per
halve dag

1 punt per 10
kinderen
1 punt per 10
kinderen
1 punt per
begeleider
5 punten tot 0,50
EUR per
begonnen
halfuur, -1 punt
per bijkomende
0,10 EUR

Artikel 6. De subsidieaanvraag wordt ingediend per aangetekend schrijven gericht aan het
college van burgemeester en schepenen van de stad Nieuwpoort of door afgifte tegen
ontvangstbewijs bij de stadsadministratie. Bij de aanvraag worden de volgende documenten
gevoegd:
- het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier dat ter beschikking wordt gesteld door de
stad;
- indien de aanvrager een natuurlijk persoon is, een kopie van de voor- en achterzijde van
diens identiteitskaart;
- indien de aanvrager een rechtspersoon is, de statuten van deze rechtspersoon en een
bewijs van de ondertekeningsbevoegdheid van de natuurlijk persoon die de aanvraag
ondertekent;
- documenten waaruit blijkt dat de aanvrager zowel voor- en naschoolse kinderopvang
organiseert, welke prijzen gehanteerd worden en welke de opvanguren zijn;
- een kopij van de aanwezigheidsregistratie per opvangdag.
Een onvolledige aanvraag wordt niet in aanmerking genomen, doch kan op vraag van de
stadsadministratie vervolledigd worden.
Om voor een subsidie in aanmerking te komen, moet de aanvraag ingediend zijn en volledig
zijn uiterlijk op 31 maart van het jaar waarvoor de subsidie wordt aangevraagd. Voor het jaar
2020 wordt de indieningstermijn verlengd tot 30 april 2020.
Artikel 7. Het college van burgemeester en schepenen beslist over het toekennen van de
subsidie.
Artikel 8. De reeds toegekende subsidies kunnen ingetrokken worden en reeds uitbetaalde
subsidies kunnen teruggevorderd worden indien blijkt dat:
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- de aanvrager bij de indiening van het dossier manifest onjuiste of valse verklaringen heeft
afgelegd of valse stukken heeft gebruikt bij de aanvraag;
- de aanvrager de voorwaarden vermeld in dit reglement niet naleeft.
Artikel 9. Dit reglement is van toepassing tot 30 juni 2024.
Artikel 10. Het raadsbesluit dd. 28 maart 2019 houdende subsidiereglement voor- en
naschoolse kinderopvang wordt opgeheven.
Art.2.

Kennis van dit besluit te geven aan de jeugddienst.

De Algemeen Directeur
Benoit Willaert

Namens de Gemeenteraad:
De Voorzitter
Rik Lips

De Algemeen Directeur

Voor eensluidend afschrift:
De Voorzitter

Nieuwpoort, 9 april 2020

Benoit Willaert

Rik Lips
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