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Goedkeuring te hechten aan het retributiereglement voor de opvang van kinderen met een beperking in
een aangepaste vakantieopvang.
Samenvatting
De gemeenteraad neemt kennis van de organisatie van een aangepaste speelpleinwerking/vakantiedagopvang
voor kinderen met een beperking door de dienst Gelijke Kansen.
De gemeenteraad verleent zijn goedkeuring aan het retributiereglement voor de opvang van kinderen in een
aangepaste vakantieopvang voor kinderen met een beperking.
Motivering
Voorgeschiedenis
Om een antwoord te kunnen bieden op de vraag naar meer vakantieopvang voor kinderen met een beperking die
niet terecht kunnen in de reguliere systemen zoals de speelpleinwerking keurde de Turnhoutse gemeenteraad op
17 december 2008 het reglement goed dat verenigingen subsidieert voor de organisatie van bijkomende
aangepaste vakantieopvang voor kinderen met een beperking.
Regelmatig worden vanuit verschillende organisaties en beleidsniveau’s signalen gestuurd naar de gemeenten
over de dringende vraag naar dagopvang voor kinderen met een beperking tijdens de schoolvakanties.
Na overleg werd afgesproken dat Turnhoutse kinderen konden aansluiten bij de werkingen van Boemerang in
Merksplas en de Hei in Dessel beiden een organisatie van De As vzw. Zij organiseren de vakantieopvang reeds
een heel aantal jaren.
Via hen tracht de Stad deze kinderen en hun ouders de kans te geven een kwaliteitsvolle en aangepaste opvang te
vinden gedurende de vakantieperiode. De werkingen van Boemerang en de Hei zijn voor kinderen uit
respectievelijk het kanton Hoogstraten en het kanton Arendonk.
Na de vakantieopvang van 2012 liet De As vzw de Stad weten dat ze de steeds stijgende vraag vanuit Turnhout niet
meer konden voldoen zonder kinderen uit het originele werkingsgebied teleur te moeten stellen. In 2012 worden 13
Turnhoutse kinderen voor in totaal 115 dagen opgevangen in Boemerang en De Hei. Dit betekende dat de stad
voor in totaal 5.175 Euro aan subsidies uitkeerde in het kader van het toelagereglement.
Feiten en context
Stad Turnhout zal in samenwerking met het dagcentrum Kasteel en het dagcentrum van bezigheidstehuis
Muylenberg vanaf deze zomer gedurende 1 maand een aangepaste vakantieopvang voor kinderen met een
beperking realiseren in de gebouwen van dagcentrum Kasteel (theater Stap) in de Brugstraat, te Turnhout.

Hiervoor zal een team van vier jobstudenten aangeworven worden die pedagogisch aangestuurd worden door
professionele begeleiders van dagcentrum Kasteel en Muylenberg. De stad staat in voor administratieve en
logistieke coördinatie.
Elke opvangdag kunnen maximaal 12 kinderen opgevangen worden.
Het project kan voor de opstart eenmalig rekenen op een ondersteuning vanuit de Provincie Antwerpen voor een
bedrag van 7.800 Euro.
Ouders van deelnemende kinderen zullen 9 Euro per opvangdag dienen te betalen. Hiervoor stelt de dienst Gelijk
Kansen het volgende retributiereglement voor.
Advies
Positef advies van de jeugddienst
Besluit
De gemeenteraad neemt kennis van de organisatie van de aangepaste vakantiedagopvang voor kinderen met een
beperking.
De gemeenteraad keurt het retributiereglement voor de opvang van kinderen met een beperking in de aangepaste
vakantiedagopvang goed.
Retributiereglement voor de opvang van kinderen met een beperking in de aangepaste
vakantiedagopvang.
Artikel 1
Met ingang van 24 juni 2013, voor een periode eindigend op 31 december 2019, wordt een retributie geheven op
de opvang van kinderen in de aangepaste vakantie(dag)opvang voor kinderen met een beperking.
Artikel 2
De retributie is verschuldigd door de ouder of de wettelijke vertegenwoordiger van de kinderen die om de
dienstverlening verzoekt of laat verzoeken.
Artikel 3
Het bedrag van de retributie wordt vastgesteld op 9 euro per begonnen opvangdag van een in bewaring gegeven
kind.
Artikel 4
De retributie wordt per overschrijving betaald. Hiervoor ontvangen de ouders of wettelijke vertegenwoordigers van
het kind een factuur op basis van het aantal opvangdagen. Bij gebrek aan betaling wordt de dienstverlening, voor
het betrokken gezin geschorst.
Deze beslissing werd genomen met eenparigheid van stemmen.
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