Pagina 1 van 2

Reglement werkingssubsidie 2 samenwerkende
onthaalouders aangesloten bij dienst voor onthaalouders
die kinderopvang voorzien in een huis dat niet privaat
bewoond is
Artikel 1.
Onder samenwerkende onthaalouders wordt verstaan : 2 onthaalouders die aangesloten zijn bij
een dienst voor onthaalouders, die elk max 7 kinderen kunnen opvangen, eigen kinderen onder de
6 jaar inbegrepen. Dus de totale opvangcapaciteit bedraagt 14 kinderen.
Deze opvang wordt voorzien in een woning, die niet privaat bewoond wordt.

Artikel 2.
Het OCMW verleent, onder de voorwaarden vastgesteld in dit besluit, een huurtussenkomst of een
tussenkomst in de leninglast.
De tussenkomst bedraagt 100 % van de huur of leninglast met een maximum 326,59 euro1 per
maand voor gezamenlijke opvangcapaciteit van 14 kinderen.
Indien in de overeenkomst met de dienst voor onthaalouders een lagere opvangcapaciteit
omschrijft, wordt deze tussenkomst verhoudingsgewijs verminderd.
Deze tussenkomst is gekoppeld aan de gezondheidsindex.

Artikel 3.
Om in aanmerking te komen voor deze tussenkomst moeten de 2 samenwerkende onthaalouders
 aangesloten zijn bij een dienst voor onthaalouders
 de schriftelijke overeenkomst(en) met de dienst voor onthaalouders voorleggen, waarin
oa de opvangcapaciteit opgenomen is. Ook elke daarop volgende aanpassing mbt de
opvangcapaciteit en onthaalouders dient voorgelegd te worden.
 het huurcontract en bewijs van betaling van de huurprijs of een bewijs van betaling van
de leninglast voorleggen
 een verklaring van beide onthaalouders voorleggen, waarin opgenomen is hoe de
subsidie gestort mag worden.
 op rekening van één van de onthaalouders
 op rekening van elk van de onthaalouders.
 De aanvraag dient door beide onthaalouders te gebeuren.

Artikel 4.
De tussenkomst wordt uitbetaald per kwartaal.
De aanvraag om tussenkomst moet ingediend worden binnen de maand na het kwartaal waarop de
aanvraag betrekking heeft en moet voorzien zijn van de nodige bewijsstukken.
De aanvragen dienen gericht te worden aan het diensthoofd van het Sociaal Huis, Kraaiennestplein
1 bus 1, 8301 Knokke-Heist.
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Artikel 5.
De tussenkomst voorzien bij dit besluit wordt slechts toegekend binnen de perken van het op de
goedgekeurde begroting ingeschreven krediet.

Artikel 6.
Dit reglement is van kracht vanaf 1 januari 2013 onder de opschortende voorwaarde van opheffing
van het bestaande reglement door de OCMW-raad van Knokke-Heist.
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