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Subsidiereglement ‘noodopvang 

schoolgaande kinderen mei-juni 2020’ 
 

Besluit gemeenteraad 21 september 2020 

 

 

 

Artikel 1 – Doel 

 
Lokale besturen kregen de opdracht van de Vlaamse overheid om scholen die én de opstart 

van de lessen vanaf 15 mei 2020 én pre-teaching én opvang niet geregeld kregen te helpen in 
de organisatie van de noodopvang.  

 
Dit subsidiereglement regelt de compensatie aan Roeselaarse basisscholen, van extra kosten 

die de basisscholen zelf of het stadsbestuur maakten, in de periode 15 mei 2020 tot 30 juni 
2020, om noodopvang van schoolgaande kinderen te organiseren, volgens de geldende 

hygiëne- en veiligheidsmaatregelen. Hierbij werden de contactbubbels zowel tijdens de 
schooluren als in de buitenschoolse opvang maximaal in stand gehouden.    

 

 

Artikel 2 – Definities  

 

Noodopvang tijdens de schooluren. Dit was opvang voor leerlingen waarvoor geen lessen 

georganiseerd werden, tijdens normale schooldagen en op doorsnee schooluren, zijnde 8u15 

tot 16u15 op ma, di en do / 8u15 tot 11u30 op woensdag / 8u15 tot 15u15 op vrijdag. 

 

Opvang tijdens de schooluren was gratis. De Vlaamse overheid stimuleert en financiert extra 

opvangplaatsen tijdens de schooluren, wanneer het opvangaanbod van het brede onderwijsveld 

en van de organisatoren buitenschoolse opvang niet volstond1. De stad doet beroep op deze 

financiering voor compensatie van opvangkosten tijdens de schooluren.    

 

Noodopvang buiten de schooluren  

Dit was de zogenaamde voorschoolse opvang (voorbeeld vanaf 6u30 tot 8u15), opvang op 

woensdagmiddag en naschoolse opvang (voorbeeld 16u15 tot 18u) 

 

Opvang buiten de schooluren was betalend, ook in deze door Corona gekenmerkte periode van 

15 mei tot 30 juni.  

 

Deze opvang werd enerzijds aangeboden door initiatieven buitenschoolse kinderopvang 

(zogenaamde BKO’s) en anderzijds door scholen zelf. Roeselare kent 448 erkend 

opvangplaatsen voor schoolgaande kinderen. Dat zijn zowel initiatieven die inkomen gerelateerd 

werken (ouders betalen een tarief volgens inkomen, zoals KIDZ) als private initiatieven die niet-

inkomen gerelateerd werken (ouders betalen een vaste bijdrage). Daarnaast bieden heel wat 

scholen zelf buitenschoolse opvang OP school, al dan niet in samenwerking met buitenschoolse 

opvanginitiatieven, die de opvang op school versterken.  

 

 
1 Besluit van de Vlaamse Regering van 15 mei 2020 tot toekenning van een projectsubsidie ter compensatie van de kosten voor opvang 

van schoolkinderen tijdens de schooluren: https://beslissingenvlaamseregering.vlaanderen.be/document-

view/5EBD6F9AFE23BF00080004D4 
 

https://beslissingenvlaamseregering.vlaanderen.be/document-view/5EBD6F9AFE23BF00080004D4
https://beslissingenvlaamseregering.vlaanderen.be/document-view/5EBD6F9AFE23BF00080004D4
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Artikel 3 – Begunstigden  

 

De aanvrager is een reguliere basisschool met vestigingsplaats op het grondgebied van de stad 

Roeselare en kan geïdentificeerd worden aan de hand van een instellingsnummer, toegekend 

door het Ministerie van Onderwijs.  

 

Artikel 4 – Subsidie 

 

De Stad voorziet volgende ondersteuning voor de periode 15 mei tot 30 juni 2020: 

 

1. een subsidiebedrag voor maximaal de bijkomende en noodzakelijke personeels- en 

infrastructuurkosten die rechtstreeks verbonden waren aan de organisatie van extra2 

noodopvang (verminderd met de aan de opvang verbonden inkomsten, zoals 

ouderbijdragen voor buitenschoolse opvang), van schoolgaande kinderen tijdens de 

periode 15 mei tot 30 juni 2020. Onder infrastructuurkosten vallen enkel de kosten die 

verbonden waren aan het huren van bijkomende ruimte.     

 

2. personeel (in de vorm van vrijwilligersengagementen, sportanimatoren, 

jeugdanimatoren, contractuitbreidingen bij kinderopvanginitiatieven, …) aan de school, 

voor scholen die hulp vroegen aan de stad en op eigen kracht geen personeelsinzet 

vonden voor de organisatie van noodopvang tijdens en/of buiten de schooluren.  

 

3. ruimte, indien de infrastructuur van de school en het ruimere onderwijsveld 

ontoereikend was voor de veilige organisatie van de noodopvang.  

 

4. een waarderingssubsidie voor het schoolteam, zijnde een forfait van 400 euro per 

vestiging, voor scholen die op eigen kracht noodopvang organiseerden tijdens en/of 

buiten de schooluren en hiervoor geen (of minder dan 400 euro) vroegen aan de stad.  

 

Artikel 5 -  Voorwaarden en criteria  

 

De Stad verleent de subsidie (1), de personeelsinzet (2) en/of ruimte (3) onder volgende 

voorwaarden en criteria: 
 

- De school organiseerde zelf formele noodopvang voor alle schoolkinderen voor wie in 
het kader van de gefaseerde afbouw van de coronamaatregelen nog geen of slechts 

gedeeltelijk onderwijs op school georganiseerd werd, maar die wel nood hadden aan 
opvang. De school hield hierbij rekening met de geldende hygiëne- en 

veiligheidsmaatregelen.  
 

- Alle beschikbare personeel en infrastructuur waarover de school beschikt werden 
ingeschakeld (zoals turn- en leerkrachten levensbeschouwelijke vakken, ondersteunend 

personeel, CLB, DKO, Volwassenenonderwijs, enzoverder, met respect voor hun 
opdrachten en primaire taken). 

 

- Enkel kosten die rechtstreeks verbonden waren aan de organisatie van noodopvang en 

waarvoor geen andere ondersteuningsmaatregelen of financieringsbron3 is, kunnen 
opgegeven en komen in aanmerking voor eventuele compensatie door de Stad.   

 
2 Dit betekent dat alle beschikbare middelen van het onderwijsveld uitgeput waren.  
3 De Vlaamse overheid voorziet een extra werkingsbudget ter compensatie van coronakosten (zoals aankoop van mondmaskers, 

poetsmateriaal en aankoop van ander materiaal voor de hygiëne- veiligheidsmaatregelen). Kosten die met deze middelen vergoed kunnen 
worden komen niet in aanmerking voor subsidie van de stad.  
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- Het opvangaanbod werd door geen enkele andere steunmaatregel of financieringsbron 
gecompenseerd.  

 
- De opvang tijdens de schooluren werd kosteloos georganiseerd. Er werd enkel een 

ouderbijdrage gevraagd voor buitenschoolse opvanguren, zoals voorzien in het 
schoolreglement bij opstart van dit schooljaar.  

 

- De school engageert zich tot actieve deelname aan netwerkmomenten en acties in het 

kader van het flankerend onderwijsbeleid van de stad (zoals het charter wonderwel)    
 

De Stad verleent de waarderingsubsidie of forfait van 400 euro per vestiging (4), aan alle 
reguliere scholen (vestigingen op het grondgebied), die zelf formele noodopvang organiseerden 

en daarvoor geen ondersteuning vroegen aan de Stad. Scholen die een ondersteuning vroegen 
aan de Stad waarvan de totale waarde minder dan 400 euro bedraagt, ontvangen een 

waarderingssubsidie van 400 euro, verminderd met de waarde van de gevraagde en 
toegekende ondersteuning.  

 

Artikel 6 – Aanvraag- en toekenningsprocedure 

 

De school bezorgt een subsidieaanvraag aan de Stad, met verantwoording van de 

voorwaarden, zoals omschreven in artikel 5, met minimaal volgende onderdelen:  

 

- Omschrijving van de opvangnood, ten opzichte van grootte van de school, de aanwezige 

infrastructuur van de school, het beschikbaar onderwijspersoneel, … 

- Verklaring op eer van efficiënte inzet van al het beschikbare onderwijzend personeel of 

motivatie waarom het schoolteam onvoldoende ingezet werd (vb. aanwezigheid 

risicogroepen in het schoolteam) 

- Overzicht van de extra personeelsinzet, per dag, met een opsplitsing van opvang tijdens 

de schooluren en opvang buiten de schooluren.  

- Overzicht van de extra aangewende infrastructuur, per dag, met een opsplitsing van 

opvang tijdens de schooluren en opvang buiten de schooluren. 

- Overzicht van het totaal aantal kinderen in de noodopvang, per dag, met een opsplitsing 

van opvang tijdens de schooluren en opvang buiten de schooluren  

- Overzicht van het aantal kinderen waarvoor het extra personeel en/of de bijkomende 

infrastructuur werd aangewend bovenop de reguliere werking van de school, met een 

opsplitsing van opvang tijdens de schooluren en opvang buiten de schooluren 

- Opgave van de extra personeels- en infrastructuurkosten  

o die rechtstreeks verbonden waren aan de organisatie van noodopvang EN  

o die gemaakt werden bovenop de reguliere werking van de school/ 

buitenschoolse opvang EN  

o die door geen enkele andere steunmaatregel of financieringsbron 

gecompenseerd werden 

- Opgave van de ontvangen ouderbijdragen verbonden aan het aantal kinderen waarvoor 

het extra personeel / de bijkomende infrastructuur werd ingezet.  

- Eventuele engagementen van de scholengroep in ondersteuning van de noodopvang 

- Eventuele maatschappelijke return van de school ten aanzien van de stad in kader van 

het flankerend onderwijsbeleid.  

 

De objectieve beoordeling van de voorwaarden en de criteria gebeurt in overleg met de 

coördinerende directies en stafmedewerkers van alle scholengroepen, op het Onderwijs Overleg 
Roeselare (OOR) Basisonderwijs.  
 



4 
 

Het OOR bezorgt een advies aan het college van burgemeester en schepenen. Het college van 

burgemeester en schepenen bepaalt, op basis van het advies van het OOR en beschikbare 
middelen, de effectieve toekenning van de subsidie per school, zoals omschreven in artikel 4.  

 
Indien de voorwaarden onvoldoende verantwoord worden door de school kan de Stad de 

subsidie (gedeeltelijk) weigeren of de door haar gemaakte of geprefinancierde kosten (voor 
personeel en ruimte) terugvorderen aan de school.  

 

Artikel 7 – Uitbetaling 

 

Na ontvangst van de subsidieaanvraag, positieve beoordeling en beslissing van het college over 

de effectieve toekenning van de subsidie, wordt de subsidie uitbetaald aan de school, op het 

rekeningnummer van de school zoals vermeld bij de subsidieaanvraag, binnen de daarvoor te 

voorziene en beschikbare middelen.  

 

Artikel 8 – Controle en voorwaarden na toekenning 

 

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 hieromtrent inlichtingen in te winnen met alle 

middelen die zij hieromtrent nodig acht;  

• De subsidie uitsluitend aan te wenden voor het doel waarvoor zij werd 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 toegekende 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 aanvraag 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 gelden als bewijs.  

 
 
Artikel 10 – Inwerkingtreding 

 

Dit reglement treedt in voege op 21 september 2020. Dit reglement heeft een bepaalde duur 
en neemt, behoudens vroegere vervanging, aanpassing of afschaffing, een einde op 

31/12/2020. 
 
 
Aldus vastgesteld in zitting van de Gemeenteraad van 21 september 2020. 

 

 
 

 


