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Zitting van 04.07.17

#Onderwerp : Algemene Zaken - Reglement op de opvangvoorzieningen gevestigd op het grondgebied
van de gemeente - Goedkeuring.#

Openbare zitting

ORGANISATIE

Algemene zaken

DE RAAD,
 
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, inzonderheid artikelen 117, 119, 119bis en 135, § 2;
 
Gelet op de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties;
 
Overwegende dat de Gemeente Vorst een plaats biedt of kan bieden aan verschillende
kinderopvangvoorzieningen die hetzij onder de Franse Gemeenschap, en meer bepaald de ONE, vallen,
hetzij onder de Vlaamse Gemeenschap, en meer bepaald Kind en Gezin, hetzij onder de Gemeenschappelijke
Gemeenschapscommissie en de Franse Gemeenschapscommissie, zelfs al heeft die laatste ter zake nog geen
eigen wetgeving aangenomen;
 
Overwegende dat de gemeentelijke overheden bovendien tevens geconfronteerd werden met de vestiging op
hun grondgebied van opvangvoorzieningen die aan de toepassing van eender welke wetgeving ter zake
ontsnapten;
 
Overwegende dat de gemeentelijke overheid in de eerste plaats moet beschikken over een kadaster van deze
verschillende opvangvoorzieningen teneinde in voorkomend geval zeer snel contact te kunnen opnemen met
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de overheid waaronder zij vallen en dit met name wanneer ze een aantasting van de openbare veiligheid, de
openbare rust of de volksgezondheid vaststellen;
 
Overwegende bijgevolg dat het ontwerpreglement iedere opvangvoorziening verplicht zich bij het
gemeentebestuur te registreren voordat het met enige uitbating begint;
 
Overwegende dat de verantwoordelijke(n) van de betrokken opvangvoorziening, in het kader van deze
registratie, alle nuttige stukken moet(en) indienen die aantonen dat hij (zij) over alle voor hun uitbating
vereiste toelatingen beschikt (beschikken);
 
Overwegende dat de gemeentelijke kinderdagverblijven aan de registratieplicht ontsnappen aangezien zij
welbekend zijn bij de dienst Kinderopvang, maar dat zij uiteraard ingeschreven zullen worden in het kadaster
van de opvangvoorzieningen;
 
Overwegende, vervolgens, dat iedere opvangstructuur die niet onder de reglementering van de Franse
Gemeenschap (decreet van de Franse Gemeenschap van 17 juli 2002 houdende de hervorming van de ONE
en het besluit van de Franse Gemeenschapsregering van 27 februari 2003 houdende algemene
reglementering inzake opvangvoorzieningen), van de Vlaamse Gemeenschap (decreet van de Vlaamse
Gemeenschap van 30 april 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met
rechtspersoonlijkheid Kind en Gezin en het decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 20 april 2012
houdende de organisatie van kinderopvang van baby's en peuters) of van de toekomstige reglementering van
de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie zou vallen, aan iedere kwaliteitscontrole ontsnapt, o.m. op
het gebied van openbare veiligheid en volksgezondheid;
 
Overwegende dat de gemeentelijke overheden hun politiebevoegdheden t.a.v. privé-eigendommen kunnen
uitoefenen wanneer deze de openbare orde mogelijk verstoren;
 
Overwegende dat de gemeentelijke overheid niet de roeping heeft noch denkt te hebben om een
reglementering op de stellen die het mogelijk maakt de werking van de opvangvoorzieningen zonder
toelating op basis van één van de voormelde wetgevingen of reglementeringen te omkaderen;
 
Overwegende dat het in het gemeentelijke belang is de openbare veiligheid en volksgezondheid op het hele
grondgebied van de gemeente te waarborgen en dat een opvangvoorziening die niet aan een controle op
basis van voornoemde wetgevingen onderworpen is een gevaar kan vormen voor de veiligheid en
gezondheid van de kinderen die er opgevangen worden;
 
Overwegende dat de gemeentelijke overheid dus geen andere keuze heeft dan de uitbating van
opvangvoorzieningen die niet onderworpen zijn aan de toepassing van één van de voormelde wetgevingen
en reglementeringen zonder meer te verbieden;
 
Overwegende bijgevolg dat het aangewezen is het College van Burgemeester en Schepenen toe te laten na
een tegensprekelijke procedure sluitingsbesluiten te nemen t.a.v. opvangvoorzieningen die aan iedere
toelating of controle zouden ontsnappen;
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Overwegende dat het aangewezen is, teneinde ze nog doeltreffender te maken, het gebrek aan kennis van de
bepalingen van dit reglement te bestraffen door het opleggen van administratieve boetes, die tevens
betrekking hebben op gevallen waarin gelijktijdig een sluiting werd bevolen;
 
Overwegende, tot slot, dat het noodzakelijk is een overgangsfase te voorzien om de registratie van alle reeds
bestaande structuren mogelijk te maken;
 
BESLIST:
 
Het onderstaande reglement goed te keuren:
 
Reglement op de opvangvoorzieningen gevestigd op het grondgebied van de gemeente
 
Artikel 1
Onder opvangvoorziening wordt verstaan: iedere natuurlijke of rechtspersoon buiten de gezinsomgeving
waarin het kind leeft die de opvang organiseert van kinderen die nog niet in externaat en regelmatig naar de
kleuterschool gaan.
Onder uitbating van de opvangvoorziening wordt verstaan: de organisatie met winstoogmerk of in het kader
van een vereniging zonder winstoogmerk van de effectieve en regelmatige opvang in externaat van iedere
natuurlijke of rechtspersoon buiten de gezinsomgeving waarin het kind dat nog niet naar de kleuterschool
gaat leeft.
Onder bestuur wordt verstaan: de dienst van het gemeentebestuur die zal worden aangewezen om de in dit
reglement bedoelde taken uit te voeren.
 
Artikel 2        
Elke opvangvoorziening, behalve de gemeentelijke kinderdagverblijven van Vorst, die haar activiteiten wil
uitoefenen op het grondgebied van de gemeente Vorst moet zich, voorafgaand aan het opstarten ervan,
registreren bij het bestuur van de gemeente en het alle documenten bezorgen die aantonen dat ze alle voor
haar uitbating vereiste toelatingen heeft verkregen.
Iedere opvangvoorziening, gevestigd op het grondgebied van de gemeente Vorst, die haar activiteiten
stopzet, moet het bestuur hier onmiddellijk van op de hoogte brengen.
 
Artikel 3
Het bestuur houdt een bijgewerkt kadaster van alle op het gemeentelijke grondgebied uitgebate
opvangvoorzieningen bij.
 
Artikel 4
Iedere opvangvoorziening waarvan de uitbating niet uitdrukkelijk werd toegelaten in toepassing van de
wetgevingen en reglementeringen van de Franse Gemeenschap, de Vlaamse Gemeenschap of de
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie is verboden op het gemeentelijke grondgebied.
 
Artikel 5
Het College van Burgemeester en Schepenen mag elke opvangvoorziening sluiten die de formaliteiten
bedoeld in artikel 2 niet heeft vervuld of die niet over een toelating tot uitbating beschikt, afgeleverd in
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toepassing van de wetgevingen en reglementeringen van de Franse Gemeenschap, de Vlaamse Gemeenschap
en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie.
Het sluitingsbesluit blijft van kracht tot het College van Burgemeester en Schepenen vastgesteld heeft dat de
opvangvoorziening bij het bestuur alle documenten heeft afgeleverd die aantonen dat ze alle toelatingen
heeft verkregen die vereist zijn op basis van de wetgevingen en reglementeringen van de Franse
Gemeenschap, de Vlaamse Gemeenschap of de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie.
 
 Artikel 6
Alvorens de in artikel 5, 1e lid, bedoelde maatregel te nemen, richt het College van Burgemeester en
Schepenen een voorafgaande waarschuwing aan de opvangvoorziening, met een afschrift van dit reglement.
De voorafgaande waarschuwing wordt per aangetekend schrijven naar de opvangvoorziening gestuurd.
Binnen de vijf dagen na verzending van het aangetekende schrijven bedoeld in het 2e lid wordt de
opvangvoorziening die niet spontaan haar uitbating heeft gestaakt per aangetekende brief opgeroepen om
door het College van Burgemeester en Schepenen gehoord te worden.
Tussen de datum van verzending van de oproeping bedoeld in het 3e lid en de verschijning van de
opvangvoorziening voor het College moet een termijn van minstens vijf werkdagen verlopen, gedurende
dewelke het dossier bij het bestuur ter beschikking wordt gesteld van de opvangvoorziening binnen de
uurregelingen aangegeven in de oproeping.
Tijdens haar verschijning voor het College van Burgemeester en Schepenen mag de opvangvoorziening,
indien ze dit wenst, een procedurestuk indienen en bijgestaan worden door een raadsman van eigen keuze.
De beslissing genomen door het College wordt per aangetekende brief meegedeeld aan de
opvangvoorziening.
 
Artikel 7
Alle opvangvoorzieningen die gestart waren met de uitbating vóór de inwerkingtreding van onderhavig
reglement, beschikken over een termijn van vier maanden om de in artikel 2 bedoelde formaliteiten te
vervullen.
 
Artikel 8
De inbreuken op dit reglement worden bestraft met een administratieve boete van maximaal 350 euro,
volgens de procedure bepaald in artikel 4 van de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke
administratieve sancties.

27 stemmers : 27 positieve stemmen.

Vanwege het College :
De Secretaris,

Betty Moens  

De Burgemeester,

Marc-Jean Ghyssels
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