Reglement

Subsidiereglement gezins- en groepsopvang
Vastgesteld door de gemeenteraad op 27 maart 2014
Bekendgemaakt op www.maldegem.be op 30 april 2014

Artikel 1
Het subsidiereglement onthaalmoeders en kinderdagverblijf dd. 25 april 2013 wordt opgeheven.
Artikel. 2
Een jaarlijkse subsidie per opvangplaats voor de gezins- of groepsopvang die vergund is door
Kind en Gezin en een attest kan voorleggen.
Artikel 3

Voorwaarden :

De gezinsopvang of groepsopvang:
• moet in Maldegem gevestigd zijn en daar opvang aanbieden.
• moet in het betreffende jaar minstens 6 maanden actief zijn geweest als gezinsopvang of
groepsopvang.
• moet vergund zijn door Kind en Gezin en een attest kunnen voorleggen of een bewijs van
aansluiting bij de dienst Landelijke Kinderopvang.
• moet meewerken aan het gemeentelijk Meldpunt Kinderopvang: dit impliceert deelname
aan de vergaderingen van het Lokaal Overleg Kinderopvang en up to date houden van de
persoonlijk pagina op de website.
Artikel 4
•

•
•
•
•

Aanvraag :

voor 1 oktober van het betreffende jaar richt de gezinsopvang of de groepsopvang
jaarlijks de aanvraag aan het College van Burgemeester en Schepenen. De aanvraag
gebeurt schriftelijk aan de hand van een formulier en moet bovendien volgende
bewijsstukken bevatten:
een kopie van het attest van Kind en Gezin of Dienst Landelijke Kinderopvang met
vermelding van de vergunde opvangcapaciteit.
een bewijs dat men gevestigd is te Maldegem en dat de opvang op het grondgebied van
de gemeente Maldegem wordt aangeboden.
het bewijs dat men in het betreffende jaar 6 maanden actief is geweest.
een verklaring dat men meewerkt aan het gemeentelijk Meldpunt Kinderopvang.

Artikel 5
Het College van Burgemeester en Schepenen kan controle uitoefenen op de naleving van de
voorwaarden en de nodige bewijsstukken bij de aanvraag.
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Artikel 6
Deze jaarlijkse uitgave wordt gefinancierd binnen de kredieten ingeschreven op artikel 64920100094501 van de gemeentebegroting.
Artikel 7
Het subsidiereglement gezinsopvang en groepsopvang treedt in werking met ingang van 1 april
2014.
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