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Toelagereglement basisonderwijs 2020-2025

Motivering
Aanleiding en context
De Zeelse scholen zien we als een belangrijke partner binnen een coherent gezins- en kansenbeleid,
nieuwe brugfiguurwerking, versterken van sociale cohesie en andere onderwijsflankerende thema’s
(veiligheid, gezondheid, ...). Via het geven van een extra financiële stimulans wil de gemeente de
basisscholen dichter betrekken bij de doelstellingen die het bestuur in het meerjarenplan 2020-2025
wenst te realiseren. Hiervoor werd een toelagereglement voor basisonderwijs in bijlage ontworpen
voor 2020-2025. Eveneens werd een aanvraagformulier opgesteld met duidelijke criteria waaraan de
scholen moeten voldoen om aanspraak te kunnen maken op de toelage. De gemeentelijke school
komt niet in aanmerking voor deze toelage.

Juridische grond
 Decreet Lokaal Bestuur
 Wet van 14 november 1983 betreffende controle op de toekenning en op de aanwending
van sommige toelagen

Argumentatie en advies



De Zeelse basisscholen zijn een belangrijke partner in het realiseren van het gemeentelijk
meerjarenplan;
Het toelagereglement wordt vastgesteld met het in overweging nemen van de financiële
toestand van de gemeente.

Budget / Visum
Per leerling van alle Zeelse kleuter- en lagere scholen, met uitzondering van de gemeentelijke school,
wordt een toelage voorzien van €15,00/jaar. Vanaf 2021 wordt dit bedrag jaarlijks geïndexeerd met
2%.

Bespreking

Gezien de bespreking zoals opgenomen in het digitaal zittingsverslag

Stemming
Goedgekeurd bij eenparigheid van stemmen.

Beslissing
Artikel 1.
Het voorgestelde toelagereglement basisonderwijs 2020-2025 goed te keuren.
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