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Juridisch kader
-

Artikel 40 - §1, §2 en §3 van het decreet lokaal bestuur

Relevante documenten
-

Besluit gemeenteraad d.d. 18 december 2017 houdende vaststelling van een reglement voor
het toekennen van een startpremie ter ondersteuning van kinderopvanginitiatieven
Verslag van het lokaal overleg kinderopvang (LOK) d.d. 26 maart 2019
Besluit van het college van burgemeester en schepenen d.d. 29 april 2019

Feiten, context, argumentatie
Om zelfstandige ondernemers te stimuleren om kinderopvang te organiseren, stelde de
gemeenteraad op 18 december 2017 een reglement vast om een startpremie of groeipremie aan te
bieden waarmee tegemoet gekomen kan worden in opgelegde beveiligingswerken (normering Kind
& Gezin) of aankopen in functie van een veilige uitbating van hun kinderopvang.
Daarnaast werd in het reglement ook opgenomen dat de startende ondernemer het
begeleidingstraject Go4Business bij Unizo volgt. Go4Business is een begeleidingstraject op maat
van de onderneming om pre-starters beter voor te bereiden op hun start.
Artikel 4 van het reglement stelt dat om in aanmerking te komen voor de opstartpremie, de
aanvrager eveneens het begeleidingstraject Go4business van Unizo dient te volgen.
Deze bepaling is van belang voor startende ondernemers die weinig ervaring hebben in
ondernemen maar schiet zijn doel voorbij indien de aanvrager reeds heel wat ervaring heeft in
ondernemen, een gelijkwaardig attest kan aantonen of zich laat begeleiden door de dienst voor
onthaalouders.
Het voorstel tot aanpassing van artikel 4 van het reglement werd voor advies voorgelegd aan het
lokaal overleg kinderopvang. Het LOK adviseert om de voorwaarde voor het volgen van het
begeleidingstraject Go4Business te behouden maar te versoepelen indien de aanvrager één van
volgende zaken kan aantonen:





een gelijkwaardig attest kan voorleggen;
vijf jaar ervaring als zelfstandige kan aantonen;
zich laat begeleiden door een erkende dienst voor opvanggezinnen.

Er wordt dan ook voorgesteld om het huidig artikel 4 van het reglement:
“Artikel 4 : Om in aanmerking te komen voor de opstartpremie dient de aanvrager eveneens:



het begeleidingstraject Go4business van Unizo te volgen;
met behulp van overtuigingsstukken aantonen dat de premie voor één of meerdere van
bovenstaande kosten zal aangewend worden.”

aan te vullen met:
“Het begeleidingstraject Go4Business van Unizo dient niet gevolgd te worden als de aanvrager:




ofwel een gelijkwaardig attest kan voorleggen;
ofwel vijf jaar ervaring als zelfstandige kan aantonen;
ofwel zich laat begeleiden door een erkende dienst voor opvanggezinnen.”

Beraadslaging
Eenparigheid van stemmen
Besluit
Artikel 1: Artikel 4 in het gemeenteraadsbesluit d.d. 18 december 2017 houdende vaststelling van
een reglement voor het toekennen van een startpremie ter ondersteuning van
kinderopvanginitiatieven te wijzigen als volgt:
Artikel 4 : Om in aanmerking te komen voor de opstartpremie dient de aanvrager eveneens:

het begeleidingstraject Go4business van Unizo te volgen;

met behulp van overtuigingsstukken aantonen dat de premie voor één of meerdere van
bovenstaande kosten zal aangewend worden.”
Het begeleidingstraject Go4Business van Unizo dient niet gevolgd te worden als de aanvrager:

ofwel een gelijkwaardig attest kan voorleggen;

ofwel vijf jaar ervaring als zelfstandige kan aantonen;

ofwel zich laat begeleiden door een erkende dienst voor opvanggezinnen.
Artikel 2: Het reglement voor het toekennen van een startpremie ter ondersteuning van
kinderopvanginitiatieven her vast te stellen, overeenkomstig de bij dit besluit gevoegde tekst.
Artikel 3: De hervaststelling van het reglement treedt in werking op 1 juni 2019.
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