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Arrondissement Oudenaarde 

Provincie Oost-Vlaanderen 

 

Uittreksel uit het notulenboek van de Gemeenteraad 

 

Zitting van 13 februari 2017 

Aanwezig: 

 

Alexander De Croo, Stefaan Devleeschouwer, Hedwin De Clercq, Johan 

Thomas, André Flamand, Marleen Gyselinck, Sabine Hoeckman, Marin 

Devalck, Marcel Van Snick, Noël Morreels, Lieven Bauwens, Peter Bauters, 

Marcel Saeytijdt, Kris Wattez, Marc De Pessemier, Mirella Limpens, Pascal 

Machtelinckx, Peter Vanderstuyf, Marie-Jeanne De Temmerman, Lien 

Braeckman, Jan Haegeman, Leen De Langhe, Stephan Van den Berghe, 

Jürgen De Mets -  

Afwezig:  

 

Gemeentelijke speelgoedpremie. 

 

DE RAAD, 

 

Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 43, §2, 2°; 

Gelet op het besluit dd. 2011 op naam van de Gemeenteraad betreffende “REGLEMENT SPEELGOED- 

OF MATERIAALPREMIE DOOR ZELFSTANDIGE ONTHAALOUDERS”; 

Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen voorstelt het toepassingsgebied van de 

speelgoedpremie uit te breiden tot de erkende kinderdagverblijven op het grondgebied van de 

gemeente Brakel en hiervoor een krediet van 1500 euro te voorzien; 

Gelet op de stemming waar 23 leden aan deelnemen; 

Gelet op de eenparigheid van de stemming; 

Gelet op de positieve raadgevende stem van schepen Marin Devalck 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1: Het besluit van de gemeenteraad dd. 2011 betreffende “reglement speelgoed- of 

materiaalpremie door zelfstandige onthaalouders” wordt opgeheven en vervangen door het reglement 

zoals opgenomen in artikel 2 van dit besluit. 

 

Artikel 2:  

Reglement speelgoed- of materiaalpremie door zelfstandige onthaalouders of erkende 

kinderdagverblijven. 

Artikel 1: §1 Jaarlijks wordt één premie toegekend aan elke zelfstandige onthaalouder van wie 

de kinderopvang gevestigd is op het grondgebied van de gemeente Brakel en die beschikt over 

een attest van toezicht van Kind en Gezin dat geldig is voor het jaar waarin de premie wordt 

aangevraagd. 

§2 Jaarlijks wordt één premie toegekend aan elk kinderdagverblijf gevestigd op het grondgebied 

van de gemeente Brakel en dat beschikt over een erkenning van Kind en Gezin dat geldig is 

voor het jaar waarin de premie wordt aangevraagd. 

Artikel 2: Voorwaarden 

1° De premie wordt aangevraagd door een zelfstandige onthaalouder van wie de kinderopvang 

gevestigd is op het grondgebied van de gemeente Brakel en die beschikt over een attest van 

toezicht van Kind en Gezin dat geldig is voor het jaar waarin de premie wordt aangevraagd. 

2° De premie wordt aangevraagd door een kinderdagverblijf op het grondgebied van de 

gemeente Brakel dat beschikt over een erkenning van Kind en Gezin voor het jaar waarin de 

premie wordt aangevraagd. 

3° De premie bedraagt jaarlijks maximaal 250 euro per zelfstandige onthaalouder of 1500 euro 

per kinderdagverblijf. 

4° De premieaanvraag is uitsluitend geldig op voorlegging van de overeenkomstige 

aankoopfacturen van het speelgoed en/of materiaal. De facturen moeten betrekking hebben op 

het jaar van de aanvraag en zijn opgemaakt op naam van de aanvrager van de premie. Het 

totaalbedrag van de ingediende facturen is minstens gelijk aan het bedrag van de premie 

5° De premieaanvraag geldt uitsluitend voor aangekocht speelgoed/materiaal; zowel nieuw als 

tweedehands 



6° De premieaanvraag dient te worden toegestuurd tussen 1 januari en 31 december voor dat 

jaar en dient gericht aan het College van Burgemeester en Schepenen, t.a.v. de financiële 

dienst, Marktplein 1, 9660 Brakel. 

Artikel 3: De premie wordt, na verificatie van de bepalingen van het reglement, uitbetaald voor 

31 januari van het jaar volgend op de aanvraag. 

 

Artikel 3: Dit reglement treedt in werking vanaf 1 maart 2017. 

 

Artikel 4: Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan: 

1° de financiële dienst van de gemeente Brakel 

 

 

Gedaan te Brakel in zitting datum als boven. 

 

Namens de Gemeenteraad, 

 

 

De Algemeen Directeur De Voorzitter 

 

Jürgen De Mets Alexander De Croo 

 

 

Voor eensluidend uittreksel : 

 

De Algemeen Directeur 

 

 

 

 

 

De Voorzitter 

Jürgen De Mets Alexander De Croo 

 

 


