
	  
	  
	  

Huldenberg,	  22	  jan.	  2014	  
	  
Stekelbees	  31,6%	  duurder	  voor	  de	  ouders	  	  
	  
Het	  schepencollege	  van	  Huldenberg	  besliste	  op	  28	  november	  om	  het	  tarief	  voor	  de	  
buitenschoolse	  opvang	  te	  verhogen	  van	  0,95	  euro	  naar	  1,25	  euro	  per	  begonnen	  halfuur.	  
Dit	  is	  een	  verhoging	  van	  maar	  liefst	  31,6	  %.	  Als	  reden	  wordt	  aangegeven	  dat	  er	  meer	  
kinderen	  naar	  de	  opvang	  komen,	  en	  dat	  er	  dus	  ook	  meer	  personeel	  nodig	  is	  voor	  de	  
coördinatie.	  
	  
Op	  26	  september,	  een	  maand	  na	  de	  start	  van	  het	  nieuwe	  schooljaar,	  is	  de	  nieuwe	  
samenwerkingsovereenkomst	  voor	  de	  buitenschoolse	  kinderopvang	  tussen	  de	  
gemeente	  Huldenberg	  en	  vzw	  Stekelbees	  voorgelegd	  aan	  de	  gemeenteraad.	  Als	  er	  
inderdaad	  dit	  schooljaar	  meer	  kinderen	  naar	  de	  buitenschoolse	  opvang	  komen,	  dan	  wist	  
Stekelbees	  dat	  al	  op	  dat	  moment.	  Stekelbees	  heeft	  er	  toen	  niets	  over	  gezegd,	  en	  het	  
college	  had	  er	  (uiteraard	  ?	  –	  mag	  naar	  eigen	  voorkeur	  geschrapt	  worden	  door	  de	  lezer)	  	  
niet	  naar	  gevraagd.	  
	  
De	  N-‐VA	  fractie	  heeft	  op	  die	  gemeenteraad	  van	  26	  september,	  én	  ook	  nog	  eens	  op	  de	  
gemeenteraad	  van	  19	  december,	  gevraagd	  of	  het	  college	  ook	  een	  offerte	  zou	  vragen	  aan	  
een	  andere	  aanbieder	  van	  buitenschoolse	  kinderopvang.	  We	  stelden	  de	  Intercommunale	  
IGO	  voor,	  waar	  uitgerekend	  onze	  burgemeester	  ondervoorzitter	  van	  is.	  	  
We	  kregen	  als	  antwoord	  dat	  het	  college	  dat	  niet	  zou	  doen.	  “Jullie,	  als	  oppositie,	  vinden	  dat	  
misschien	  spijtig”,	  antwoordde	  de	  burgemeester,	  “maar	  dat	  is	  nu	  eenmaal	  ons	  beleid”.	  
Andere	  argumenten	  volgden	  er	  niet.	  
	  
Maar	  zijn	  er	  meer	  kinderen	  in	  de	  opvang?	  	  
In	  de	  samenwerkingsovereenkomst	  tussen	  Stekelbees	  en	  de	  gemeente	  staat	  dat	  
Stekelbees	  jaarlijks	  een	  ‘prognose’	  moet	  voorleggen	  aan	  de	  gemeente	  met	  daarin	  
enerzijds	  het	  aantal	  personeelsleden	  dat	  nodig	  is	  in	  de	  opvang,	  en	  anderzijds	  de	  te	  
verwachten	  uitgaven	  en	  inkomsten.	  De	  gemeente	  verbindt	  zich	  er	  toe	  het	  mogelijke	  
tekort	  bij	  te	  leggen.	  
	  
Als	  we	  de	  prognoses	  voor	  2013	  en	  die	  voor	  2014-‐2019	  vergelijken,	  valt	  het	  op	  dat	  er	  
exact,	  tot	  op	  het	  uur	  na,	  evenveel	  personeel	  voorzien	  wordt	  gedurende	  die	  7	  jaar.	  
Vanwaar	  komt	  dan	  het	  verhaal	  dat	  er	  meer	  personeelskosten	  zijn?	  
Daarnaast	  zien	  we	  dat	  Stekelbees	  17.500	  euro	  huurkosten	  vermeldt,	  nochtans	  mag	  
Stekelbees	  de	  gebouwen	  gratis	  gebruiken.	  	  	  
In	  de	  samenwerkingsovereenkomst	  staat	  vermeld	  dat	  Stekelbees	  zich	  verbindt	  tot	  de	  
financiering	  van	  o.a.	  de	  werkingskosten	  en	  de	  nutsvoorzieningen.	  Toch	  staan	  in	  de	  
prognose	  18.759	  euro	  voorzien	  voor	  ‘forfait	  werkingskosten’	  en	  6.000	  euro	  voor	  
elektriciteit,	  water,	  stookolie	  en	  gas.	  



	  
	  
	  
Het	  is	  natuurlijk	  plezierig	  voor	  Stekelbees	  om	  op	  deze	  manier	  de	  werkingskosten	  te	  	  
verhogen,	  als	  de	  gemeente	  en	  de	  ouders	  die	  kosten	  toch	  wel	  zullen	  betalen.	  
We	  begrijpen	  niet	  dat	  het	  schepencollege,	  op	  28	  november,	  akkoord	  is	  gegaan	  met	  deze	  
prognose,	  aangezien	  ze	  manifest	  niet	  in	  overeenstemming	  is	  met	  de	  samenwerkings-‐
overeenkomst	  die	  op	  26	  september	  is	  goedgekeurd.	  
	  
Zouden	  alle	  lokale	  Stekelbees	  afdelingen	  dergelijke	  kosten	  aanrekenen?	  En	  zou	  de	  
koepel	  op	  die	  manier	  een	  spaarpotje	  opbouwen?	  We	  gaan	  het	  alvast	  nog	  verder	  
uitzoeken.	  
	  
Maar	  wat	  hebben	  we	  al	  gevonden?	  	  
Uit	  de	  cijfers	  van	  de	  Nationale	  Bank	  van	  België	  blijkt	  dat	  Landelijke	  Kinderopvang,	  de	  
zogenaamde	  ‘vereniging	  zonder	  winstoogmerk’	  die	  de	  buitenschoolse	  kinderopvang	  in	  
Huldenberg	  organiseert,	  in	  2012	  beschikte	  over	  een	  eigen	  vermogen	  van	  maar	  liefst	  
3,775	  miljoen	  euro	  (bron:	  NBB).	  	  
	  
Met	  de	  informatie	  waarover	  we	  op	  dit	  ogenblik	  beschikken	  is	  het	  voor	  ons	  onbegrijpelijk	  
dat	  de	  meerderheid	  ingestemd	  heeft	  met	  deze	  prijsverhogingen.	  De	  ouders	  met	  
kinderen	  in	  de	  buitenschoolse	  opvang	  betalen	  twee	  keer	  om	  de	  spaarpot	  van	  
Stekelbees-‐nationaal	  (KVLV)	  aan	  te	  dikken:	  een	  eerste	  keer	  met	  hun	  ouderbijdragen,	  
een	  tweede	  keer	  met	  hun	  gemeentebelastingen.	  
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