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kinderopvang voor baby's en peuters: goedkeuring
Bevoegd lid
Caroline Fredrick, schepen
Regelgeving
Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, art. 40, §2
Besluit van de Vlaamse Regering van 9 mei 2014 (BS 25 juli 2014) houdende de procedures voor
de aanvraag en de toekenning van de vergunning en de subsidies voor gezinsopvang en
groepsopvang van baby’s en peuters (Uitbreidingsronden voor kinderopvang)
Besluit van de Vlaamse Regering van 24 mei 2013 (BS 18 juni 2013) houdende het lokaal beleid
kinderopvang. Artikel 7 bepaalt dat het lokaal bestuur advies kan geven aan Kind en Gezin over de
uitbreiding van kinderopvang binnen het eigen grondgebied.
Feiten en motivering
De Vlaamse Regering maakt deze legislatuur iets meer dan 27 miljoen euro vrij voor minstens
2500 nieuwe plaatsen met inkomenstarief (trap 2 A). De Vlaamse regering wil hiermee vooral
nieuwe plaatsen creëren in die gemeenten waar de nood het hoogst is. Er wordt gewerkt met een
meerjarenprogrammatie. De oproep zal zich vooral richten op groepsopvang, maar ook aanvragen
gezinsopvang zullen mogelijk zijn.
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Tijdspad:
- 2021:
* Oproep aan de organisatoren voor meerjarenprogrammatie: 90 % van het budget (30 %
voorafnames grootsteden + 60 % voor de rest van Vlaanderen)
* Opgroeien voorziet uiterlijk 30 juni 2021 te beslissen over de ingediende aanvragen
* Lievegem komt in aanmerking voor 10 nieuwe plaatsen kinderopvang baby’s en peuters met
de subsidie inkomenstarief
- 2022:
* Oproep naar lokale besturen die de nood aan bijkomende opvangplaatsen aantonen op basis
van cijfers van Lokaal Loket Kinderopvang (5% van het budget)
- 2023:
* Eerste jaarhelft: tussentijdse evaluatie (van de meerjarenprogrammatie voor de herinzet van
eventuele vrije middelen (bv uit stopgezette plaatsen en niet- gerealiseerde subsidiebeloftes). Er
zal bekeken worden hoe de eventuele vrijgekomen middelen op basis van deze evaluatie opnieuw
ingezet kunnen worden.
* Tweede jaarhelft: oproep naar lokale besturen die de nood aan bijkomende opvangplaatsen
aantonen op basis van het Lokaal Loket Kinderopvang (5 % van het budget)
- 2024: toekenning plaatsen op basis van oproep 2023
Het budget wordt zo verdeeld dat tegemoet kan worden gekomen aan de lokale verschillen in nood
aan bijkomende kinderopvangplaatsen.
Het is de bedoeling om bijkomende middelen eerst toe te kennen in gemeenten waar de nood aan
bijkomende plaatsen het grootst is, zodat Opgroeien verder kan inzetten op een evenwichtige
spreiding van het aanbod waar ouders betalen naar inkomen.
Daarnaast is het minstens even belangrijk dat ook binnen de gemeente plaatsen gerealiseerd
worden waar de nood het hoogst is, daar kan het lokaal bestuur via zijn adviesrol een rol in spelen.
Rol van het lokaal bestuur
Het lokaal bestuur heeft als lokale regisseur een belangrijke inbreng bij de ontwikkeling van het
lokale kinderopvangaanbod.
Het lokaal bestuur kan over elke aanvraag in zijn gemeente een negatief of positief advies
uitbrengen. Een goed opgesteld advies is een meerwaarde bij de beoordeling van
aanvraagdossiers. Dit advies is vaak mee bepalend in wie de subsidie toegekend krijgt.
- Als het lokaal bestuur geen advies uitbrengt, dan beslist Opgroeien over de aanvragen op basis
van criteria opgenomen in het beslissingskader
- Een negatief advies kan ertoe leiden dat een aanvraag uitgesloten wordt en dus niet in
aanmerking komt voor de subsidie.
Een negatief advies is enkel mogelijk:
- Als de aanvraag niet tegemoetkomt aan de lokale behoeften aan kinderopvang van baby’s en
peuters.
- Als de organisator, ondanks herhaaldelijk verzoek van het lokaal loket, weigert samen te werken
met het lokaal loket.
Als een lokaal bestuur een positief advies uitbrengt, dan kent het ook een score toe op basis van
vooraf vastgelegde criteria. Een positief advies met score bepaalt mee welke aanvraag in de
gemeente subsidie toegekend krijgt.
Om een zorgvuldig advies te kunnen formuleren, moet het lokaal bestuur uiterlijk op 31 december
2020 de criteria bekend maken waarop ze zich zullen baseren om hun advies te formuleren. Zo
kan men daar rekening mee houden op het moment dat men een aanvraag wenst in te dienen. De
criteria moeten relevant, objectief en transparant zijn.
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Er is een gunstig advies verleend door het LOK op 2 december 2020.
Besluit
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Enig artikel
De gemeenteraad keurt de vooropgestelde beoordelingscriteria, de hieraan gekoppelde
vraagstelling, de toe te kennen scores en beoordelingsprocedure m.b.t het formuleren van een
advies door het lokaal bestuur inzake aanvraag van gemeentelijke opvanginitiatieven naar
(bijkomende) overheidssubsidiëring goed.
Bijlagen die integraal deel uitmaken van het besluit
Criteria en beoordelingsprocedure bij uitbreidingsronde Agentschap Opgroeien
Inleiding
Met het decreet van 20 april 2012 houdende de organisatie van kinderopvang van baby’s en
peuters wil de Vlaamse overheid stap voor stap voldoende, kwaliteitsvolle kinderopvang realiseren
die voor iedereen toegankelijk is. Om aan de vraag naar kinderopvang te voldoen, wil de huidige
Vlaamse Regering vooral investeren in nieuwe plaatsen met inkomstentarief en in de gemeenten
waar de nood het hoogst is. Er wordt hierbij gewerkt met een meerjarenprogrammatie.
Het Agentschap Opgroeien zal hiervoor in de toekomst verschillende projectoproepen lanceren.
Nieuwe en bestaande organisatoren van kinderopvang kunnen hierop intekenen en een aanvraag
indienen om de subsidie te krijgen.
Het Agentschap Opgroeien vraagt bij zo’n uitbreidingsronde ook aan elk lokaal bestuur om een
gemotiveerd advies te formuleren met een score per aanvraag binnen de gemeente. Als lokale
regisseur heeft het lokaal bestuur op die manier inbreng in de ontwikkeling van het
kinderopvangaanbod op het grondgebied.
Hoe gaat het concreet in zijn werk?
Het lokaal bestuur formuleert het advies aan de hand van criteria die het vooraf zelf, in overleg met
het Lokaal Overleg Kinderopvang, hierna genoemd LOK, heeft bepaald. Deze criteria betreffen
aandachtspunten die een meerwaarde betekenen voor kinderopvang in onze gemeente. Aan elk
criterium wordt een gewicht toegekend. Het lokaal bestuur toetst elke aanvraag uit de gemeente af
aan de criteria en berekent een totaalscore. Zo kan het lokaal bestuur een gemotiveerd advies op
basis van deze criteria uitbrengen.
Het advies wordt schriftelijk overgemaakt aan het Agentschap Opgroeien via een formulier door
hen ter beschikking gesteld.
Criteria
Het lokaal bestuur Lievegem houdt rekening met 3 criteria, zoals hieronder beschreven. In totaal
kunnen maximum 8 punten gescoord worden.
1.

De organisator toont betrokkenheid ten opzichte van het lokaal bestuur (max. 3 punten)
a. De organisator engageert zich om samen te werken met het Lokaal Loket Kinderopvang,
incl. digitaal loket.(1 punt)
Samenwerken= opvanggegevens registeren en doorgeven aan het lokaal loket;
wijzigingen in de opvangcapaciteit doorgeven.
b. De organisator neemt deel aan de bijeenkomsten van het LOK en/of overleg rond
kinderopvang. (1 punt)
Deelnemen= minstens aanwezig bij de helft van de bijeenkomsten.
c. De organisator werkt samen met Huis van het Kind Lievegem.(1 punt)
Samenwerken= minstens informatie over Huis van het Kind kenbaar maken bij
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ouders, aan de hand van mails, brochures of affiches.
Een nieuwe organisator, die nog geen actieve werking heeft op het moment van de aanvraag
kan hier 3 punten verdienen door zijn engagement te uiten (verklaring op eer).
2.

De ligging van de opvanglocatie (max. 3 punten)
a. De opvanglocatie ligt in een deelgemeente met weinig aanbod kinderopvang. Dit betekent
dat er voor minder dan 30% van de kinderen uit de deelgemeente een opvangplaats is. (3
punten)
b. De opvanglocatie ligt in een deelgemeente met een beperkt aanbod kinderopvang. Dit
betekent dat er voor meer dan 30% maar minder dan 60% van de kinderen uit de deelgemeente
een opvangplaats is. (2 punten).
c. De opvanglocatie ligt in een deelgemeente met een groot aanbod kinderopvang. Dit
betekent dat er voor meer dan 60% van de kinderen uit de deelgemeente een opvangplaats is. (1
punt).
Deelgemeente= Lovendegem, Zomergem en Waarschoot
Gebaseerd op cijfers van Provincie (toestand 31/12/2019)
3.

Het opvanginitiatief heeft een extra aanbod naar ouders toe (max 2 punten)
a. Het opvanginitiatief is meer dan 11 uren per dag open. (1 punt)
b. Het opvanginitiatief is meer dan 220 dagen per jaar open (1 punt)

Procedure
Bij uitbreidingsrondes
Van zodra Agentschap Opgroeien op vraag van de Vlaamse Regering een oproep voor de
uitbreidingsronde lanceert, informeert het lokaal bestuur alle relevante organisatoren hierover via
de gemeentelijke website, en stelt zij de vraag om, als er interesse tot uitbreiding is en er bij
Agentschap Opgroeien een aanvraag wordt ingediend, ook een advies te vragen aan het lokaal
bestuur.
Deze aanvraag dient gericht te worden naar:
College van burgemeester en schepenen
Kasteeldreef 72
9920 Lievegem
Potentieel nieuwe organisatoren kunnen de informatie terugvinden via de website gemeente
Lievegem onder het luik kinderopvang.
De aanvraag dient minstens volgende documenten te bevatten:
• Aanvraagdossier dat je indient bij het Agentschap Opgroeien
• Huishoudelijk reglement
Het lokaal bestuur laat zich bij het formuleren van het advies, ondersteunen door het LOK. Tijdens
het LOK worden de aanvragen toegelicht en besproken. Eventueel kunnen de organisatoren die
een aanvraag indienden, worden uitgenodigd op het LOK.
Er wordt dan een score toegekend en een advies geformuleerd.
Nadien wordt het advies nog bekrachtigd door een beslissing van college van burgemeester en
schepenen, en wordt het advies schriftelijk aan de organisator en Agentschap Opgroeien
overgemaakt.
Bij niet-akkoord met het advies
Beroep aantekenen tegen een advies is niet regelgevend vastgelegd. Een
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organisator die niet akkoord is met de uiteindelijke weigeringsbeslissing van Agentschap
Opgroeien kan wel steeds bezwaar aantekenen bij Agentschap Opgroeien zelf.
Bekendmaking
Dit besluit wordt bekendgemaakt op de gemeentelijke website, aan de organisatoren
van kinderopvang en aan het Lokaal Overleg Kinderopvang.
Dit besluit wordt ter kennisgeving overgemaakt aan team Welzijn en Agentschap Opgroeien.

Namens de gemeenteraad
De algemeen directeur
Eddy De Mits

De voorzitter
Nicholas Spinel
Voor éénsluidend afschrift:
Lievegem, 17 december 2020

De algemeen directeur
Eddy De Mits
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