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Aanwezig:  

Hilde De Sutter, Voorzitter; 
Johan Van Durme, Burgemeester; 
Orville Cottenie, Christ Meuleman, Marleen Verdonck, Elsy De Wilde, Els De Turck, Schepenen; 
Jean Marie De Groote, Guy De Smet, Filip Vermeiren, Carine Schamp, Filip Michiels, 
Pascal Fermon, Ruben De Gusseme, Linda De Vos, Kaat Pien, Ann Van Hecke, 
Louise Van Hoorde, Pieterjan Keymeulen, Simon Van Der Heyden, Jeroen Logghe, 
Evelien Roelekens, Steven Verstuyft, Raadsleden; 
Borchert Beliën, Algemeen directeur 

Verontschuldigd/Afwezig:  

Vaststellen beoordelingscriteria en -procedure inzake advies lokaal bestuur bij 
uitbreidingsronde kinderopvang voor baby's en peuters 

Om aan de vraag naar kinderopvang te voldoen, wil de Vlaamse Regering verder in 
bijkomende opvangplaatsen investeren.  
De Vlaamse Overheid voorziet tot 2024 verschillende uitbreidingsronden voor de erkenning 
en subsidiering van kinderopvang. In 2021 zal een oproep gelanceerd worden voor de 
realisatie van nieuwe plaatsen met subsidie voor inkomenstarief in de kinderopvang.  

In onze gemeente kunnen deze legislatuur 6 bijkomende plaatsen aan inkomenstarief 
gerealiseerd worden. Het lokaal bestuur Oosterzele en het Lokaal Overleg Kinderopvang 
onderstrepen het belang van nieuwe kinderopvangplaatsen en focussen op de noden en 
prioriteiten in onze gemeente.  

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de beoordelingscriteria en -procedure vast te 
stellen. 

 

De gemeenteraad,  

 

Bevoegdheid 

Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40 en 41 

 

Juridisch kader 

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

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&Gezin (nu Opgroeien) over de uitbreiding van kinderopvang op het eigen grondgebied.   



Het besluit van de Vlaamse Regering van 22 november 2013 over de 
vergunningsvoorwaarden en het kwaliteitsbeleid voor gezinsopvang en groepsopvang van 
baby's en peuters. 

Procedurebesluit van 9 mei 2014 bepaalt in grote lijnen de programmatie-regels inzake 
kinderopvang van baby’s en peuters, artikel 57 

Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 

Meerjarenprogrammatie voor nieuwe plaatsen inkomenstarief (T2A) in de kinderopvang voor 
baby’s en peuters 

 

Motivering 

Op 19 oktober 2020 communiceerde Kind en Gezin over de geplande meerjarenprogrammatie 
van de Vlaamse Regering (2020-2024) voor ca. 2 500 nieuwe plaatsen inkomenstarief (T2A) 
voor kinderopvang baby’s en peuters. Hiervoor is ongeveer 27 miljoen euro beschikbaar 
gesteld. 

 In februari 2021 zal de oproep gelanceerd worden voor toekenning van nieuwe plaatsen 
inkomenstarief voor kinderopvang baby’s en peuters.  

In onze gemeente kunnen deze legislatuur 6 bijkomende plaatsen inkomenstarief gerealiseerd 
worden. Organisatoren kinderopvang kunnen hierop intekenen en een aanvraag om de 
subsidie te krijgen indienen. Het Agentschap Opgroeien vraagt bij zo’n uitbreidingsronde ook 
aan elk lokaal bestuur  om een advies te formuleren over de aanvragen binnen de gemeente. 
Als lokale regisseur heeft het lokaal bestuur op die manier inbreng in de ontwikkeling van het 
kinderopvangaanbod op het grondgebied.  

Om tot een kwalitatief en zorgvuldig advies te komen, wordt aan het lokaal bestuur gevraagd 
om vooraf de beoordelingscriteria en de -procedure vast te leggen en bekend te maken zodat 
iedere aanvraag objectief kan gescoord worden. De deadline hiervoor is 31 januari 2021. 

De criteria en procedure zijn besproken in het vast bureau van 8 december 2020. 

Tevens werd er positief advies uitgebracht door het Lokaal Overleg Kinderopvang op 14 
december 2020.  
 

Financieel 

Er is geen financiële impact. 

 

Besluit 
 

Artikel 1: De beoordelingscriteria en -procedure inzake advies lokaal bestuur bij de 
uitbreidingsronde kinderopvang voor baby’s en peuters worden goedgekeurd. 

Dit punt wordt aangenomen met: 

Eénparigheid van stemmen 

 De voorzitter, 

Borchert Beliën(get.)  Hilde De Sutter (get.) 

Algemeen directeur Voorzitter 

 

Voor gelijkvormig afschrift op datum van 4/02/2021 

Borchert Beliën       Hilde De Sutter 

Algemeen directeur  Voorzitter 


