Subsidiereglement voor schoolopvang in het basisonderwijs
Artikel 1 – Doel
De subsidie ondersteunt scholen voor de organisatie van een schoolopvang, Dit om een
antwoord te bieden aan de vraag naar een divers aanbod van kinderopvang van schoolgaande
kinderen.

Artikel 2 – Definities
Schoolopvang: opvang verbonden met de school met volgende kenmerken:
• opvang vindt plaats in de gebouwen van de school;
• opvang is bedoeld voor schoolgaande kinderen, al of niet leerlingen van de school zelf;
• opvangmomenten vallen buiten ‘de wettelijke toezichturen’ van de school (= kwartier vóór en
kwartier na schooltijd).
Een vrijblijvend aanbod van sport-, cultuur- en/of jeugdactiviteiten dat in samenwerking tussen
school en partners aangeboden wordt in de gebouwen van de school, komt ook in aanmerking
voor subsidiëring.
Studie na schooltijd valt niet onder ‘schoolopvang’ en komt niet in aanmerking voor subsidiëring.

Artikel 3 – Voorwaarden
•
•
•
•

De school is de aanvrager van de subsidie.
Subsidie kan enkel aangevraagd worden door Roeselaarse basisscholen en basisscholen uit
de randgemeenten waarvan minimum 20% van de kinderen die opvangen worden in de
schoolopvang hun domicilieadres in Roeselare hebben.
De school is de organisator of betrokken partner van de schoolopvang. Louter verhuur van
de school aan een externe partner die opvang/vakantiewerking organiseert, komt niet in
aanmerking voor subsidiëring.
Meewerken aan het lokaal loket kinderopvang van stad Roeselare door gevraagde gegevens
aan te leveren en actueel te houden.

Artikel 4 – Bedrag subsidie
Het subsidiebedrag is de optelsom van verschillende bedragen die toegekend worden als er op
bepaalde momenten opvang in de school is.
opvangmoment
van maandag tot en met vrijdag
minstens één uur vóór de start van de
schooltijd
Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
minstens twee uur na het einde van de
schooltijd
Op woensdagnamiddag, minstens tot 17u
Tijdens een korte schoolvakantie: herfst-,
kerst, krokus- en paasvakantie.
Per korte schoolvakantie: minstens 5 dagen
opvang organiseren of minstens 4 als er een
feestdag in de week valt met een minimum
van 4 uren/dag

bedragen
250 euro/jaar

450 euro/jaar

300 euro/jaar
100 euro per schoolvakantie
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Als in één afdeling van een school of in één school van een scholengroep opvang georganiseerd
wordt en de kinderen van de andere afdelingen of de scholen worden naar de opvanglocatie
gebracht dan heeft alleen de school waar de opvang georganiseerd wordt recht op subsidie.
Scholen die zich niet op het grondgebied van Roeselare bevinden en minstens 20% kinderen uit
Roeselare opvangen, geven het totaal aantal kinderen op dat gebruik maakt van de
schoolopvang én het aantal kinderen dat hun domicilie in Roeselare heeft. Het bedrag voor
deze scholen wordt berekend aan de hand van onderstaande formule:
(aantal kinderen met domicilieadres Roeselare
dat gebruik maakt van de schoolopvang x subsidiebedrag waarop school recht heeft)
totaal aantal kinderen dat gebruik maakt van de schoolopvang
De jaarlijkse subsidie bedraagt (indien opvang georganiseerd wordt op alle bepaalde
opvangmomenten) maximum 1400 euro. De subsidie wordt toegekend binnen de perken van
het daartoe voorziene budget. Dit budget is vermeld in de ‘Lijst Subsidies’ die is opgenomen in
de beleidsnota van stad Roeselare.

Artikel 5 – Aanvraagprocedure
De subsidie wordt jaarlijks aangevraagd door het invullen en indienen van het voorziene
aanvraagformulier.
Dit aanvraagformulier is beschikbaar bij de stedelijke dienst welzijn,
Botermarkt 2, Roeselare of online via www.roeselare.be.
Na invulling en ondertekening wordt het aanvraagformulier bezorgd aan het college van
burgemeester en schepenen of per e-mail aan gezin@roeselare.be ten laatste op 30 april.
Bij het aanvraagformulier wordt een uittreksel van het schoolreglement gevoegd waarop de
schoolopvangmomenten (dagen en uren) vermeld staan.
De aanvrager van de subsidie is verantwoordelijk voor het juist invullen van de gegevens op het
aanvraagformulier.
Het aanvraagformulier dient ondertekend te worden door de
persoon/personen die gemachtigd zijn de school te verbinden. De verantwoordelijkheid
hiervoor ligt uitsluitend bij de school zelf. De stad is niet gehouden deze machtiging te
controleren.
Indien een subsidieaanvraag wordt ingediend waarbij het aanvraagformulier niet of onvolledig
ingevuld is, zal de aanvraag als onontvankelijk afgewezen worden.

Artikel 6 – Toekenningsprocedure
Een subsidie wordt toegekend aan scholen die voldoen aan de voorwaarden opgesomd in artikel
3.

Artikel 7 - Uitbetaling
De subsidie wordt uitbetaald op het rekeningnummer zoals vermeld op het aanvraagformulier.
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Artikel 8 – Controle
In toepassing van de wet van 14 november 1983; betreffende de toekenning en aanwending
van subsidies, is de begunstigde van de subsidie ertoe gehouden:
• de stad toe te laten voor zover als nodig de echtheid van de gegevens van de
subsidieaanvraag te controleren en hierover inlichtingen in te winnen met alle middelen die
zij hierover nodig acht;
• de subsidie uitsluitend aan te wenden voor het doel waarvoor toegekend:
• elke daartoe gemachtigde afgevaardigde van het stadsbestuur toe te staan om eventueel
ter plaatse, de aanwending van de toegekende subsidie te controleren.
Bij niet naleving van deze bepalingen, kan het stadsbestuur overgaan tot de gehele of
gedeeltelijke terugvordering van de subsidie.

Artikel 9 – Betwistingen/beroep
Alle betwistingen over de toepassing van dit reglement worden beslecht door het college van
burgemeester en schepenen.
Betwistingen moeten binnen één maand na kennisgeving van de beslissing over de toekenning
van de subsidie aan de subsidieaanvrager, per aangetekende brief of afgifte tegen
ontvangstbewijs gericht worden aan het college van burgemeester en schepenen, Botermarkt
2, 8800 Roeselare. De postdatum of datum op het ontvangstbewijs geldt als bewijs.

Artikel 10 - Inwerkingtreding
Dit reglement vervangt het ‘reglement ondersteuning schoolgebonden opvang in basisonderwijs
Roeselare’ van 23 april 2012 en treedt in werking op 23 maart 2015.
Aldus vastgesteld in zitting van de gemeenteraad van 23 maart 2015.
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