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Openbare zitting

16. Goedkeuring procedure en criteria gemeentelijke advies over 
aanvragen uitbreidingsronde kinderopvang door organisatoren in 
Denderleeuw

Motivering

Aanleiding

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 
toegankelijk voor iedereen.  Om aan de vraag naar kinderopvang te voldoen, investeert de Vlaamse 
Regering in nieuwe bijkomende opvangplaatsen.

Er wordt dan gesproken over de ‘uitbreidingsronde in de kinderopvang’.  In een 
uitbreidingsronde gaat het echter niet alleen over uitbreiding, maar vaak ook over omschakeling 
van bestaande plaatsen naar een ander subsidieniveau. (basissubsidie, subsidie voor 
inkomenstarief en/of plussubsidie).  

Het Agentschap Opgroeien lanceert begin februari 2021 een oproep.

Argumentatie



Alle organisatoren kinderopvang kunnen intekenen op de oproep uitbreidingsronde kinderopvang 
en een aanvraag om subsidie te krijgen indienen.  Het kan hier gaan over de bestaande 
organisatoren op ons grondgebied; alsook nieuwe.

Bestaande organisatoren kinderopvang 0-3 jaar in Denderleeuw:

organisator Aantal kindplaatsen

Gemeente DDL 108  (IKT )
Doedeldorp 29  (IKT )
Wonderwell 36  (niet IKT)
De Kadeekes 39  (IKT)
Bengeltjes 36  (niet IKT)

Concreet is er voor Denderleeuw een mogelijkheid tot uitbreiding van 9 nieuwe gesubsidieerde 
plaatsen of omzetten van 3 niet-gesubsidieerde plaatsen naar 3 gesubsidieerde plaatsen. (IKT 
plaatsen).

Vanuit het agentschap Opgroeien wordt aan de gemeente gevraagd waar er prioritair best op 
wordt ingezet op het grondgebied: extra plaatsen of inzetten op bestaande ‘betaalbare’ plaatsen.  
Op college van 22 december 2020 werd beslist volgende advies aan het agentschap door te geven 
tegen 31 december 2020: inzetten op extra plaatsen gezien dit reeds een uitvoering is van het 
meerjarenplan. (AP2020 Aanpak tekort aan baby-en peuteropvang).

Het agentschap Opgroeien kan bij de uitbreidingsronde aan elk lokaal bestuur vragen een 
advies te formuleren over de aanvragen in zijn gemeente.  Zo hebben we als lokale regisseur 
een inbreng in de ontwikkeling van  aanbod kinderopvang op het grondgebied.

Dit advies bestaat uit aftoetsen van de aanvraag aan de opgestelde criteria en volgens een 
opgestelde procedure.   Criteria en procedure werden voorbereid door het Huis van het Kind.  Deze 
werden voorgelegd en besproken tijdens het LOK (lokaal overleg kinderopvang) op 10 december 
2020 en positief geadviseerd.  

De gemeenteraad legt formeel de criteria en procedure vast.

Het college geeft advies volgens de criteria en procedure aan de organisator die advies vraagt ikv 
zijn aanvraag bij de uitbreidingsronde.

Het advies van de gemeente als regisseur, wordt dan door de organisator die uitbreiding aanvraagt 
bij het agentschap Opgroeien, bijgevoegd.

Regelgeving

Bevoegdheid

Decreet lokaal bestuur

Juridische grond

Decreet van 20 april 2012 houdende de organisatie van kinderopvang van baby’s en peuters

Verwijzend naar onze meerjarenplanning waar staat: 

AP2020 Aanpak tekort aan baby-en peuteropvang

Financiële gevolgen

geen



Inspraak, advies en bijlagen

https://www.kindengezin.be/kinderopvang/sector-babys-en-peuters/snelinfos-oproepen-
verslagen/oproepen-en-beslissingen/#Oproep-2020-omschakeling- 

verslag van het LOK van 10 december 2020

Stemming

Met eenparigheid van stemmen

Besluit

Artikel 1

De gemeenteraad neemt kennis van de uitbreidingsronde baby peuter opvang van het 
agentschap Opgroeien waarbij 9 gesubsidieerde plaatsen extra kunnen worden toebedeeld aan 
organisatoren werkzaam in Denderleeuw of 3 niet-gesubsidieerde bestaande  plaatsen worden 
omgezet naar gesubsidieerde plaatsen .

Artikel 2

De gemeenteraad gaat akkoord om de focus te leggen op extra plaatsen bij uitvoering van het 
meerjarenplan

Artikel 3

De gemeenteraad gaat akkoord met de criteria en procedure in bijlage om vanuit zijn regierol een 
advies te kunnen formuleren op aanvraag van organisatoren kinderopvang naar extra kindplaatsen 
via de uitbreidingsronde kinderopvang. 

Artikel 4

Het college van burgemeester en schepenen geeft advies op de binnengebrachte aanvragen van 
organisatoren kinderopvang naar extra kindplaatsen via de uitbreidingsronde kinderopvang.

Artikel 5 

Dit besluit zal bekend gemaakt worden volgens de bepalingen van art. 285 van het decreet Lokaal 
bestuur (publicatie lijst op webtoepassing). De toezichthoudende overheid zal in kennis worden 
gesteld volgens de bepalingen van art. 330 van het decreet Lokaal bestuur.

Namens de gemeenteraad,

Jimmy Geeraerts Lieven Vernaillen

algemeen directeur voorzitter

Voor eensluidend afschrift:

Jimmy Geeraerts Lieven Vernaillen

algemeen directeur voorzitter
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Procedure advies verlenen aan organisatoren 
kinderopvang mbt uitbreidingsronde kinderopvang  

Goedgekeurd in gemeenteraad van 28 januari 2021 

Positief advies van het LOK op 10 dec 2020 

https://www.kindengezin.be/img/meerjarenprogrammatie-lokalebesturen.pdf 

Wie? 
Iedere geïnteresseerde organisator van kinderopvang 0-3 jaar met (toekomstige) vestigingsplaats 
te Denderleeuw, komt in aanmerking tot het formuleren van een advies-aanvraag bij de gemeente 
Denderleeuw in zijn regierol bij de uitbreidingsronde (Decreet van 20 april 2012 houdende de 
organisatie van kinderopvang van baby’s en peuters). 

Hoe? 
Een organisator kinderopvang die een aanvraag voor uitbreiding indient bij het Agentschap 
Opgroeien is verplicht deze aanvraag ook bekend te maken bij het lokaal bestuur.  

De aanvraag wordt schriftelijk gericht aan het College van Burgemeester en Schepen tegen 
ontvangstbewijs of aangetekend. De postdatum geldt als uiterste inzenddatum.   

Informatie en vragen via huisvanhetkind@denderleeuw.be of 053 64 14 70. 

Wat? 
De aanvraag bij het lokaal bestuur bestaat uit de gevraagde documenten nodig voor het 
Agentschap Opgroeien en omvat zeker volgende zaken: 

• Aantal extra plaatsen 
• Plan van aanpak (smart geformuleerd) 
• Gegevens mbt uw organisatie (btw-nummer, bewijs van regelmatige betalingen RSZ, naam 

verantwoordelijke, aantal personeelsleden, ervaring/referenties,..) 

Nakijken aanvraag 

De aanvraag zal aan de hand van de criteria en het plan van aanpak worden gescoord. 

Jury  bestaat uit min 3 van onderstaande juryleden: 

• Personeelslid dienst baby-peuter  
• Diensthoofd Huis van het Kind 
• Personeelslid sociale dienst OCMW  
• diensthoofd Samenleven of opbouwwerker kinderarmoede 

https://www.kindengezin.be/img/meerjarenprogrammatie-lokalebesturen.pdf
mailto:huisvanhetkind@denderleeuw.be


 

 HvhK - Uitbreidingsronde kinderopvang - Procedure 

adviesverlening 2/2 

Voorleggen aan het college ter goedkeuring van het advies binnen de termijnen opgelegd door 
Agentschap Opgroeien. 

Feedback  
Aan de organisator/aanvrager die het bij zijn officiële aanvraag aan (kind en gezin) bijvoegt binnen 
de  volgens opgestelde criteria en algemeen geformuleerd besluit. 

 

 



 

 HvhK - Uitbreidingsronde kinderopvang - Criteria adviesverlening 1/2 

Criteria voor het verlenen van advies aan 
organisatoren van kinderopvang 0-3 jaar die 
intekenen op de oproep uitbreidingsronde 
kinderopvang bij Agentschap Opgroeien – februari 2021 

Goedgekeurd in gemeenteraad van 28 januari 2021 

Positief advies van het LOK op 10 dec 2020 

Criteria:  … / 24  te herleiden naar  … / 8 punten 

 

1. Ligging van de locatie (3 ptn) 
• Bereikbaarheid met openbaar vervoer (max. 500 m van trein- of bushalte) (1,5 pt) 
• In  aandachtswijk gelegen (Hemelrijk,  Leeuwbrug of Huissegem)  (1,5 ptn) 

Motivatie: Denderleeuw is klein in oppervlakte. Er is overal verspreid in de gemeente vraag naar 
kinderopvang.  Denderleeuw heeft een hoog kinderarmoedecijfer en de armoedebarometer geeft 
aan dat vele mensen het moeilijk hebben om een vaste voet in de maatschappij te zetten.  
Armoede en samenlevingsproblemen zijn vooral terug te vinden in bovenstaande drie wijken.  
Onze opbouwwerkers zetten vooral in op rechtentoekenning, plaats in de openbare ruimte en 
ontmoeting.  Vanuit het Huis van het Kind willen we mensen in hun eigen omgeving 
ondersteunen, weerbaar maken.   Kinderopvang wordt vanuit het OCMW aangegeven als een van 
de randvoorwaarden tot het kunnen volgen van Nederlandse les, bijscholing en tewerkstelling.    

 

2. Toegankelijkheid (6 ptn) 
• Openstaan voor diversiteit in de opvang (verschillende culturen, huidskleuren, geaardheid, 

kinderen met zorgbehoefte, alleenstaande ouder, ouders doorgestuurd vanuit het OCMW,  
afbetalingsplan,…).  De organisator kan dit aantonen via een huishoudelijk reglement, of 
een uitgeschreven visie op kinderopvang, of een vermelding op hun website,…. (2ptn) 

• De locatie beschikt over ruime openingsuren (ruimer dan 7u tot 18u) (0,50 pt) 
• De locatie biedt de mogelijkheid tot occasionele opvang. Onder occasionele opvang 

verstaan we opvang op maat van de aanvrager:  korte periode, onregelmatig, opvang 
omwille van een opleiding of (interim)werk, sociale reden voor het kind, sollicitatie,… (2 
ptn) 

• Deeltijds opvangplan is mogelijk (1 pt) 
• De locatie is elke weekdag open (uitgezonderd vakantie en feestdagen) (0,5 pt) 

Motivatie:  Denderleeuw heeft veel alleenstaande oudergezinnen met veelal een 
migratieachtergrond, andere thuistaal, laaggeschoolde moeder, …  (zie kinderarmoedecijfer van 
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kind en gezin).  We willen voor deze kwetsbare ouders plaatsen ‘reserveren’.  Ook occasionele 
opvang kan bijdragen tot het klimmen op de ladder van de zelfredzaamheid.  

 

3. Betrokkenheid bij lokaal bestuur (3 ptn) 
• Minimaal bij de helft van de bijeenkomsten van het LOK per jaar aanwezig zijn en actief 

deelnemen .  ( kan met terugwerkende kracht bekeken worden voor bestaande 
organisatoren.  Eventueel nieuwe organisatoren kunnen hierop worden aangesproken) (1 
pt) 

• De organisator werkt samen met het Lokaal Loket Kinderopvang, incl digitaal loket. 
(Samenwerken = opvanggegevens registreren en doorgeven aan het LKK; wijzigingen in 
de opvangcapaciteit doorgeven.) (2 ptn) 

Motivatie: vanuit de regierol van de gemeente, willen we streven naar verbinding tussen de 
verschillende organisatoren in onze gemeente die kinderopvang aanbieden.  De vraag naar 
betaalbare; bereikbare en kwalitatieve kinderopvang is groot.  Samen zijn we meer dan ieder apart.  

 

4. Pedagogische kewaliteiten (6 ptn)  
• De organisator onderschrijft de doelstellingen van het lokaal bestuur op vlak van 

stimuleren van de Nederlandse taal.  Worden er taalstimulerende activiteiten uitgewerkt?  
Volgt het personeel vorming over dit thema?   (4 ptn) 

• Actieve deelname aan de week van de opvoeding en aanbod uitdragen naar de ouders,  
ouders actief doorverwijzen naar aanbod van het Huis van het kind.  (2 ptn)  (bv folders in 
de opvang aanwezig van Huis van het Kind?) 

Motivatie: 33% van de leerlingen in het basisonderwijs spreekt een andere taal dan het Nederlands 
thuis.  Het is bewezen dat kinderen in hun eerste levensjaren het meest vatbaar zijn om een taal 
aan te leren.  Kinderbegeleiders hebben hierbij een pedagogische opdracht.  Taalstimulerende 
activiteiten op dagelijkse basis dragen bij tot ontwikkeling van het jonge kind.   

 

5. Bruikbaarheid: realistisch actieplan tov inzetbaarheid van de plaatsen (6 
ptn) 
• Binnen 6 maanden in reeds bestaande infrastructuur 1 ptn 
• Binnen 15 maanden in nieuwe infrastructuur 1 ptn 
• Duidelijk zicht op plan van aanpak . Is er een realistisch stappenplan?  (SMART 

geformuleerd? ) 4 ptn 

Motivatie: De vraag naar opvang is hoog in Denderleeuw. We willen zo snel als mogelijk het aantal 
kindplaatsen in onze gemeente verhogen.  Niet alleen door uitbreiding van bestaande organisaties 
en aanbieden van betaalbare plaatsen, maar evenzeer door het aantrekken van nieuwe aanbieders.  
Een smart-geformuleerd plan van aanpak geeft meer kans op slagen.   
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