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Reglement ondersteuning onthaalgezinnen
I.
Doel
Artikel 1. Het stadsbestuur voorziet jaarlijks aan het lokaal overleg kinderopvang een subsidiebedrag van
8 000 euro. Het lokaal overleg kinderopvang werkt jaarlijks een voorstel van (materiële)
ondersteuning aan de onthaalouders uit, gebaseerd op dit reglement en binnen het vooropgesteld
budget.
Artikel 2. Hiervan wordt 3 600 euro weerhouden voor de betoelaging van de diensten onthaalgezinnen. De
overige 4 400 euro wordt geïnvesteerd in (materiële) ondersteuning van alle onthaalgezinnen en
minicrèches.
Artikel 3. Het lokaal overleg kinderopvang wenst de onthaalgezinnen en minicrèches een materiële
ondersteuning aan te bieden, waarbij aandacht besteed wordt aan het verbeteren van de
kwaliteit en de veiligheid van de opvanginitiatieven.
Het lokaal overleg kinderopvang bepaalt jaarlijks welke materiële ondersteuning ter beschikking
gesteld zal worden aan de onthaalouders en minicrèches, binnen het beschikbare budget.
II.
Toepassingsgebied
Artikel 4. De diensten voor onthaalgezinnen moeten erkend zijn door Kind en Gezin en de onthaalgezinnen
moeten aan de eisen van Kind en Gezin voldoen.
De dienst moet gevestigd zijn in Waregem, of minstens één persoon aanduiden die de dienst
vertegenwoordigt en aangesteld is voor de Waregemse onthaalgezinnen van die dienst.
De dienst voor onthaalgezinnen wordt voor subsidiëring aanvaard na advies van het lokaal overleg
kinderopvang.
Artikel 5. Voorwaarden om als onthaalouder of minicrèche beroep te kunnen doen op materiële
ondersteuning zijn :
- de onthaalouder is op 1 januari van het refertejaar aangesloten bij een dienst voor
opvanggezinnen, die erkend is door kind en gezin of werkt als zelfstandig onthaalouder, onder
toezicht van kind en gezin;
- de minicrèche staat onder toezicht van kind en gezin
- de onthaalouder en minicrèches zijn gekend bij het lokaal overleg kinderopvang en
opgenomen in de digitale Kinderopvangwijzer
- de onthaalouder toont aan in het jaar voorafgaand aan het refertejaar minstens aan 2
vormingssessies te hebben deelgenomen.
III.
Algemene toekenningsvoorwaarden
Artikel 6. Het bedrag van de stedelijke toelage ter ondersteuning van de diensten voor onthaalgezinnen
wordt vastgesteld op 100 euro per Waregems onthaalgezin per dienst. Per dienst wordt een
maximumbedrag van 1 200 euro toegekend. Het (eventueel) vrijgekomen budget wordt ter
beschikking gesteld van de (materiële) ondersteuning van onthaalgezinnen.
Artikel 7. Jaarlijks maakt de dienst voor onthaalgezinnen een verantwoording van de besteding van de
toelage over aan het lokaal overleg kinderopvang.
Artikel 8. De aanvragen voor betoelaging van de diensten onthaalgezinnen moeten uiterlijk zes maand na
het verstrijken van het desbetreffende jaar in het welzijnshuis toekomen. De aanvragen moeten
ieder jaar hernieuwd worden.
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Artikel 9. Het welzijnshuis bezorgt de Waregemse onthaalouders jaarlijks in de maand januari een
aanvraagformulier voor het bekomen van de materiële ondersteuning. De aanvraagformulieren
dienen voor 31 maart ingevuld en voorzien van de nodige bewijsstukken terugbezorgd te worden
aan het welzijnshuis.
Artikel 10. Het lokaal overleg kinderopvang organiseert jaarlijks vormingsinitiatieven voor onthaalouders.
De inhoud en vorm van de vorming wordt afgesproken binnen het lokaal overleg kinderopvang.
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