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Financiën
Verdeling van de toelage aan oudercomités.

BESCHRIJVING
Aanleiding en Feitelijke context
In het meerjarenplan werd een jaarlijks krediet ingeschreven als toelage aan de oudercomités van de
verschillende lagere- en kleuterscholen van Laakdal, bedoeld als ondersteuning van hun eigenlijke
werking. Het is aangewezen om de modaliteiten van de verdeling ervan vast te leggen in een
reglement.
Argumentatie
Het is gepast dit krediet, zoals in het verleden, te verdelen onder de oudercomités à rato van het aantal
leerlingen, wonende in Laakdal, dat op 1 oktober van het lopende jaar ingeschreven was in de school of
het gedeelte van een school waarvoor het oudercomité optrad.
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De nodige bewijsstukken dienen voorgelegd te worden. Deze bestaan uit:
 Een verklaring van het schoolhoofd met vermelding van het aantal leerlingen die ingeschreven
zijn in de school of het gedeelte van de school op 1 oktober van het lopende jaar en die wonen
in Laakdal;
 Een lijst van de betrokken leerlingen met daarop naam, voornaam, adres en woonplaats.
Conform Art. 5, §1.e van de GDPR inzake opslagbeperking zullen deze persoonsgegevens worden
bewaard tot het goedkeuren van de jaarrekening, zijnde 30/06 van het eerstvolgende boekjaar. Gelet op
de inhoud van de adreslijst zal deze worden bewaard door de financiële dienst en zal deze enkel op
aanvraag beschikbaar zijn ter inzage.
JURIDISCH KADER
Het decreet over het lokaal bestuur.
Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de
bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en
betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG - de Algemene
Verordening Gegevensbescherming of General Data Protection Regulation - GDPR
FINANCIELE EN BELEIDSINFORMATIE
Jaarlijks te verdelen bedrag = 10.000 euro (RA000486)
BESLUIT
Met 23 stemmen voor (Laermans Richard, Vankrunkelsven Willem, De Rop Ingrid, Van Meijvis
Louis, Williams Anja, Daems Leander, Janssens Caroline, Vermeulen Niels, Helsen Jeroen, Smets
Benny, Sels Frank, Mensch Jurgen, Van Hove Ils, Gielis Tine, Broeckx Gerda, Moons Raf, Nysmans
Bob, Vanbel Felix, Devoghel Nele, Lintermans Hanne, Van de Weyer Theo, Baumans Bart, Hoes
Stefaan) en 1 onthouding (Mondelaers Paul).
Enig artikel
Artikel 1
Het krediet voorzien in het meerjarenplan onder 'toelage voor de eigenlijke werking van de
oudercomités' wordt verdeeld onder de oudercomités van de lagere- en kleuterscholen van Laakdal à
rato van het aantal leerlingen, wonende in Laakdal, dat op 1 oktober van het lopende jaar ingeschreven
is in de school of het gedeelte van een school waarvoor het oudercomité optreedt.
Artikel 2
De toelage zal toegekend worden op voorwaarde dat volgende stukken worden voorgelegd aan het
college van Burgemeester en Schepenen per school of afdeling van de school waar een oudercomité
actief is en dit voor 15 november van het lopende jaar :
 een verklaring van het schoolhoofd met vermelding van het aantal leerlingen die ingeschreven
zijn in de school of het gedeelte van de school op 1 oktober van het lopende jaar en die wonen
in Laakdal.
 een lijst met de volgende gegevens van de betrokken leerlingen: naam, voornaam, adres en
woonplaats.
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Gedaan te Laakdal in zitting zoals voormeld.
Namens de gemeenteraad,
De algemeen directeur
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Voor éénsluidend afschrift,
De algemeen directeur
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De burgemeester
Tine Gielis
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