TOEGEVOEGD AGENDAPUNT 35
GEMEENTERAAD/RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

STAD MECHELEN

INDIENING TOEGEVOEGD AGENDAPUNT*
Voor behandeling in :
de gemeenteraad (**) van 27/01/2020
de raad voor maatschappelijk welzijn (**) van
Indiener Thijs Verbeurgt
Agendapunt (omschrijving) Boterhammentaks voor ouders
Toelichtende nota
In antwoord op een schriftelijke vraag inzake de taksen voor toezicht op
school, meldt het college dat het stadsbestuur een bijdrage van €200.000
levert aan scholen ter ondersteuning van het toezicht.
Hiermee zijn de volledige kosten echter nog niet gedekt. Daarnaast geldt er
een Mechelen-breed bijdrage systeem van 0,50cent per kind per
middagtoezicht. Zelfs met in acht name van de fiscale aftrekbaarheid, blijft
er nog altijd een kost voor ouders. Terwijl middagtoezicht een logisch
onderdeel van de aanwezigheid op school is voor bijna alle kinderen van
werkende ouders.
Kosteloos onderwijs staat als recht in de grondwet en middagtoezicht vormt
voor sp.a een nodeloze kost voor ouders. Het is aan de overheden, lokaal en
Vlaams om deze kost te niet te doen.
Voorstel van beslissing
De gemeenteraad:
Artikel 1: verzoekt het stadsbestuur in afwachting van een initiatief van de
Vlaamse regering, de bijdrage aan scholen te verhogen om zodoende de
extra toeslag voor middagtoezicht op Mechels grondgebied overbodig te
maken.
Toegevoegd agendapunt (Huishoudelijk reglement GR 29-04-2019 en Huishoudelijk reglement RMW 24-06-2019)

Datum en handtekening (of naam indien per e-mail)
22/01/2019
Thijs Verbeurgt
*indiening uiterlijk 5 dagen vóór de vergadering (voor een vergadering op maandag is dit uiterlijk
op woensdag vóór de dag van de zitting van de gemeenteraad vóór 18.00 uur), bij voorkeur vroeger
teneinde de administratie toe te laten het voorstel te onderzoeken.
(Toepassing artikel 3 § 1van het Huishoudelijk reglement van de gemeenteraad, goedgekeurd in
zitting van 29 april 2019 en artikel 3 § 1van het Huishoudelijk reglement van de raad voor
maatschappelijk welzijn goedgekeurd in zitting van 24 juni 2019)
**schrappen wat niet past.
Formulier als bijlage mailen naar gemeenteraad@mechelen.be

Toegevoegd agendapunt (Huishoudelijk reglement GR 29-04-2019 en Huishoudelijk reglement RMW 24-06-2019)

