Reglement voor het toekennen van een startpremie ter ondersteuning van kinderopvanginitiatieven

Artikel 1 : Binnen de perken van het budget wordt een eenmalige stedelijke opstartpremie of
groeipremie toegekend aan personen die in Veurne een nieuw kinderopvanginitiatief voor
voorschoolse opvang (kinderen van 0 tot 3 jaar) opstarten of opvangplaatsen wensen uit te
breiden.
Artikel 2 : De aanvraag van de premie dient te voldoen aan alle navolgende voorwaarden:






een opvanginitiatief zijn die gezinsopvang of groepsopvang met een geldige vergunning
van Kind en Gezin organiseert;
de opvang moet georganiseerd worden op het grondgebied van de stad Veurne;
aanvragen kunnen ingediend worden door elke natuurlijke persoon die een opvanginitiatief
wensen op te richten of opvangplaatsen wensen uit te breiden;
binnen de 6 maanden na de goedkeuring van de aanvraag ingericht te worden;
het opvanginitiatief vaardigt een afgevaardigde af om deel uit te maken van het lokaal
overleg kinderopvang. Dit adviesorgaan vergadert 2 maal per jaar.

Om in aanmerking te komen voor een startpremie of groeipremie dienen de nieuwe
opvangplaatsen te voldoen aan volgende voorwaarden:

voorschools zijn, met andere woorden: dienen voor kinderen tussen 0 en 3 jaar;

bedoeld zijn voor opvang met een minimum van 4 opvangdagen per week. Zaterdag en
zondag tellen elk voor twee opvangdagen;

minstens 4 kalenderjaren te blijven bestaan;
Kent de opvang een vroegtijdig einde dient de premie terugbetaald te worden als volgt:
minder dan één jaar werking: volledig
minder dan twee jaar werking: 75% van de premie
minder dan drie jaar werking: 50% van de premie
minder dan vier jaar werking: 25% van de premie

het opvanginitiatief moet kinderen aanvaarden zonder onderscheid te maken van ras,
geslacht, politieke overtuiging of geloof.
Artikel 3 : De premie bedraagt maximum € 2500 en kan nooit meer bedragen dan 50% van de
kosten en mag enkel worden aangewend voor de financiering van volgende kosten:




beveiligingswerken (normen Kind & Gezin) in het pand bestemd voor
ondernemingsdoeleinden uitgevoerd in het kader van de realisatie van het
kinderopvanginitiatief;
aankoop van materiaal specifiek van toepassing om in orde te zijn met de
veiligheidsnormen opgelegd door Kind en Gezin voor de uitbating van een kinderopvang;
kosten begeleiding Go4business (Unizo).

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 5 : De opstartpremie of groeipremie wordt enkel toegekend indien aan alle voorwaarden
van dit reglement is voldaan en in zoverre alle nodige vergunningen zijn verkregen. Uit de
vergunning afgeleverd door Kind en Gezin moet het aantal nieuwe opvangplaatsen blijken. Indien
niet voldaan wordt aan de voorwaarden van dit reglement en in geval van fraude of oneigenlijk
gebruik kan de premie worden teruggevorderd.
Artikel 6 : De aanvraag dient te gebeuren via het aanvraagformulier, te downloaden op de website
van stad Veurne.

Artikel 7 : Het college van burgemeester en schepenen is belast met de uitvoering van dit
reglement. Alle beslissingen inzake dit reglement worden in eerste instantie beslecht door het
college van burgemeester en schepenen.
Artikel 8 : Dit reglement treedt in werking op 1 juni 2019

