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De gemeenteraad, vergaderd in openbare zitting;
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 1991 houdende bepaling
van de begrippen gezondheidstoezicht en sociale voordelen, bedoeld in artikel 33
van de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de
onderwijswetgeving;
Gelet op de omzendbrief JUR1/11/AVW van 25 juli 1991: Gezondheidstoezicht en
sociale voordelen;
Gelet op het decreet van 30 november 2007 betreffende het flankerend
onderwijsbeleid op lokaal niveau - hoofdstuk II, afdeling I sociale voordelen;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 30 juni 1992 waarbij de normen voor
het middagtoezicht werden vastgelegd;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 28 juni 2011 houdende aanpassing
van het bruto-uurloon voor middagtoezicht voor toezichters zonder pedagogisch
bekwaamheidsbewijs;
Gelet op het standpunt van het college van burgemeester en schepenen van 18 juli
2011 betreffende de bijles en middagtoezicht;
Overwegende dat het middagtoezicht niet is opgenomen in het project
buitenschoolse kinderopvang en dat het een sociaal voordeel is, wat betekent dat de
scholen van andere netten op dezelfde basis als de gemeentescholen een
tussenkomst kunnen bekomen voor het organiseren van hun eigen middagtoezicht;
Overwegende dat het middagtoezicht maximaal voor de duur van 1 uur wordt
vergoed en dit gedurende 160 dagen per schooljaar;
Overwegende dat in het project buitenschoolse kinderopvang de minimumnorm van
twee begeleiders per locatie is opgenomen;
Overwegende dat het aangewezen is dat de organisatie van het middagtoezicht in de
scholen aan dezelfde norm van minimaal twee begeleiders voldoet;

Overwegende dat bijgevolg, in overleg met de schooldirecties, voorgesteld wordt om
uurvergoedingen toe te kennen voor:
- 2 toezichters bij aanwezigheid van 1 tot en met 224 gerechtigde leerlingen
- 1 toezichter per volgende volledige schijf van 75 gerechtigde leerlingen
als volgt:
Aantal toezichters vergoed
2
3
4
5
6
7
8
middagtoezich
t
van 1
van 225 van 300 van 375 van 450 van 525 van 600
max 1 uur
tot 224 tot 299 tot 374 tot 449 tot 524 tot 599 tot 674
Overwegende dat in uitzonderlijke omstandigheden (bv. problemen met
infrastructuur) het college toelating moet kunnen geven om het minimum van 2
toezichters tijdelijk te verhogen
BESLUIT: met algemene stemmen
ARTIKEL 1.- Het besluit van de gemeenteraad van 30 juni 1992 inzake de regeling van
het middagtoezicht wordt opgeheven.
ARTIKEL 2.- Voor de organisatie van het middagtoezicht worden volgende
uurvergoedingen toegekend:
- 2 toezichters bij aanwezigheid van 1 tot en met 224 gerechtigde leerlingen
- 1 toezichter per volgende volledige schijf van 75 gerechtigde leerlingen
als volgt:
Aantal toezichters vergoed
2
3
4
5
6
7
8
middagtoezich
t
van 1
van 225 van 300 van 375 van 450 van 525 van 600
max 1 uur
tot 224 tot 299 tot 374 tot 449 tot 524 tot 599 tot 674
ARTIKEL 3.- Het college kan in uitzonderlijke omstandigheden het minimaal aantal
toezichters dat vergoed wordt tijdelijk verhogen mits gemotiveerde beslissing.
ARTIKEL 4.- De uurvergoeding wordt vastgesteld op € 8,85 (basisindexcijfer 138,01
der consumptieprijzen) voor personen in het bezit van een pedagogisch
bekwaamheidsbewijs en € 6,86 (basisindexcijfer 138,01 der consumptieprijzen) voor
de andere. Deze vergoedingen zijn gekoppeld aan de schommelingen van het
indexcijfer van de consumptieprijzen volgens het systeem van toepassing voor de
salarissen van het gemeentepersoneel.
ARTIKEL 5.- De betaling van het sociale voordeel "middagtoezicht" aan de
begunstigde inrichtende macht van de scholen van de andere netten, gebeurt per
trimester, na voorlegging van de door de toezichters tegengetekende prestatielijst
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