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Beschrijving
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
De Vlaamse regering maakt deze legislatuur iets meer dan 27 miljoen euro vrij voor nieuwe plaatsen
kinderopvang (baby en peuters) met inkomenstarief (trap 2A). De Vlaamse regering wil hiermee
vooral nieuwe plaatsen creëren in die gemeenten waar de nood het hoogst is. De oproep richt zich
vooral op groepsopvang, maar ook aanvragen gezinsopvang zullen mogelijk zijn.
Herentals komt in aanmerking voor 10 nieuwe plaatsen.
Juridische grond
 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
Argumentatie
Het budget van de Vlaamse regering 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 het Agentschap 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.
Wat wordt er van het lokaal bestuur verwacht?
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 het Agentschap 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, of als de
organisator weigert samen te werken met het lokaal loket kinderopvang.
 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 januari 2021
de criteria bekend maken waarop ze zich zullen baseren om hun advies te formuleren. Hiermee
kunnen organisatoren van kinderopvang rekening houden op het moment dat ze een aanvraag
wensen in te dienen. De criteria moeten relevant, objectief en transparant zijn.
Wanneer de criteria en beoordelingsprocedure bepaald zijn, is het belangrijk deze werkwijze te
formaliseren en te laten bekrachtigen door de gemeenteraad.
Het lokaal Overleg Kinderopvang kwam op vrijdag 4 december 2020 al een eerste keer bijeen om de
criteria die voor Herentals relevant zijn, te bepalen. Deze brainstorming leidde tot een aantal criteria
die in het lokaal overleg van 7 januari 2021 verfijnd en goedgekeurd werden.
Welke criteria werden er weerhouden:

1. De organisator zet in op toegankelijke kinderopvang: 4 punten te behalen
 de opvanglocatie werkt met flexibele opvanguren minimum 30 minuten voor en na de
standaarduren van 7 uur tot 18 uur, of is open op zaterdag: 1 punt
 de opvanglocatie heeft ruimere openingsdagen dan de verplichte 220 openingsdagen per
jaar: 1 punt indien meer dan 5 dagen extra per jaar geopend
 het opvanginitiatief vangt tijdens schoolvakanties ook schoolgaande kinderen op: 1 punt
(omwille van het grote tekort aan buitenschoolse opvangplaatsen in de gemeente)
 het opvanginitiatief kan aantonen dat het gelegen is in een omgeving waar er weinig aanbod
is aan voorschoolse opvang baby's en peuters: 1 punt.
2. Het opvanginitiatief heeft een extra aanbod voor kwetsbare gezinnen: 4 punten te behalen
 het opvanginitiatief houdt minstens 5 % van de opvangplaatsen vrij voor dringende en
occasionele opvangvragen: 1 punt
 het opvanginitiatief realiseert extra opvangplaatsen voor inclusieopvang: 1 punt
 het opvanginitiatief werkt samen met een netwerk van stedelijke diensten, OCMW,
hulpverleningsdiensten (Huis van het Kind), in het belang van maatschappelijk kwetsbare
gezinnen om plaatsen te creëren specifiek voor kinderen uit deze gezinnen: 2 punten.
3. De organisator is betrokken bij het realiseren van het lokaal beleid kinderopvang: 2 punten te
behalen
 betrokkenheid van de organisator bij de gemeente: 1 punt voor deelname voor minstens de
helft van de vergaderingen van het Lokaal Overleg Kinderopvang, voor nieuwe initiatieven
geldt een engagement om zich in de toekomst aan te sluiten bij het Lokaal Overleg
Kinderopvang en de vergaderingen bij te wonen
 de organisator maakt zijn vrije plaatsen kenbaar aan ouders via het lokaal loket
kinderopvang: 1 punt.
Beoordelingsprocedure advies van het lokaal bestuur bij uitbreidingsrondes
Artikel 1: Van zodra de Vlaamse regering een nieuwe uitbreidingsronde lanceert, wordt deze oproep
vanuit de stad Herentals kenbaar gemaakt aan de bestaande kinderopvanginitiatieven en aan de
brede bevolking (potentieel nieuwe organisatoren) via de gemeentelijke communicatiekanalen.
Samen met de oproep informeert de stad de organisatoren over de vooropgestelde lokale
beoordelingscriteria en de procedure die door het lokaal bestuur wordt gehanteerd.
Artikel 2: De organisator van kinderopvang bezorgt de stad Herentals zijn aanvraagdossier ten laatste
op de dag waarop het dossier bij het agentschap Opgroeien moet ingediend worden. Dit gebeurt via
e-mail aan de schepen bevoegd voor kinderopvang en aan de coördinator kinderopvang (schepen
voor kinderopvang en Patrice Cavens : patrice.cavens@herentals.be).
Artikel 3: De organisator ontvangt een ontvangstmelding van de stad Herentals.
Artikel 4: De dienst kinderopvang onderzoekt het dossier, toetst het af aan de vooropgestelde
criteria van het lokaal bestuur en berekent voor elke aanvraag een totaalscore. De totaalscore wordt
omgerekend a rato van het maximaal aantal punten die in het dossier kunnen gescoord worden.

Artikel 5: De score op basis van de adviescriteria wordt besproken in het Lokaal Overleg
Kinderopvang. De organisator krijgt de kans om zijn dossier in het lokaal overleg voor te stellen. Het
lokaal overleg beoordeelt de voorgestelde score en formuleert, rekening houdend met de bespreking
en bemerkingen van het overleg, een advies voor het lokaal bestuur.
Artikel 6: Rekening houdend met het advies van het Lokaal Overleg Kinderopvang formuleert het
college van burgemeester en schepenen een definitief en gemotiveerd beoordelingsadvies met
bijhorende score. Dit advies wordt tijdig overgemaakt aan het Agentschap Opgroeien.
Artikel 7: De organisator wordt van de beslissing van het lokaal bestuur op de hoogte gebracht
uiterlijk binnen de 8 dagen.

Besluit
De gemeenteraad bekrachtigt het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 18
januari 2021 en keurt de beoordelingscriteria en - procedure voor adviesverlening in het kader van
de uitbreidingsronde kinderopvang baby's en peuters goed als volgt:
1. beoordelingscriteria:
1.1 de organisator zet in op toegankelijke kinderopvang: 4 punten te behalen
 de opvanglocatie werkt met flexibele opvanguren en is geopend minimum 30 minuten voor
en na de standaarduren van 7 uur tot 18 uur, of is open op zaterdag: 1 punt
 de opvanglocatie heeft ruimere openingsdagen dan de verplichte 220 dagen per jaar: 1 punt
indien meer dan 5 dagen extra per jaar geopend
 het opvanginitiatief kan aantonen dat het gelegen is in een omgeving waar weinig aanbod is
aan voorschoolse opvang baby's en peuters: 1 punt.
1.2 het opvanginitiatief heeft een extra aanbod voor kwetsbare gezinnen: 4 punten te behalen


het opvanginitiatief houdt minstens 5 % van de opvangplaatsen vrij voor dringende en
occasionele opvangvragen: 1 punt
 het opvanginitiatief realiseert extra opvangplaatsen voor inclusieopvang: 1 punt
 het opvanginitiatief werkt samen met een netwerk van stedelijke diensten, OCMW,
hulpverleningsdiensten (Huis van het Kind), in het belang van maatschappelijk
kwetsbare gezinnen om plaatsen te creëren specifiek voor kinderen uit deze gezinnen: 2
punten.
1.3 de organisator is betrokken bij het realiseren van het lokaal beleid kinderopvang: 2 punten te
behalen
 betrokkenheid van de organisator bij de gemeente: 1 punt voor deelname aan minstens de
helft van de vergaderingen van het Lokaal Overleg Kinderopvang. Voor nieuwe initiatieven
geldt een engagement om zich in de toekomst aan te sluiten bij het LOK en de vergaderingen
bij te wonen
 de organisator maakt zijn vrije plaatsen kenbaar aan ouders via het lokaal loket
kinderopvang: 1 punt.

2. beoordelingsprocedure
Artikel 1: Van zodra de Vlaamse regering een nieuwe uitbreidingsronde lanceert, wordt deze oproep
vanuit de stad Herentals kenbaar gemaakt aan de bestaande kinderopvanginitiatieven en aan de
brede bevolking (potentieel nieuwe organisatoren) via de gemeentelijke communicatiekanalen.
Samen met de oproep informeert de stad de organisatoren over de vooropgestelde lokale
beoordelingscriteria en de procedure die door het lokaal bestuur wordt gehanteerd.
Artikel 2: De organisator van kinderopvang bezorgt de stad Herentals zijn aanvraagdossier ten laatste
op de dag waarop het dossier bij het Agentschap Opgroeien moet ingediend worden. Dit gebeurt via
e-mail aan de schepen bevoegd voor kinderopvang en aan de coördinator kinderopvang (schepen
voor kinderopvang en Patrice Cavens : patrice.cavens@herentals.be)
Artikel 3: De organisator ontvangt een ontvangstmelding van de stad Herentals.
Artikel 4: De dienst kinderopvang onderzoekt het dossier, toetst het af aan de vooropgestelde
criteria van het lokaal bestuur en berekent voor elke aanvraag een totaalscore. De totaalscore wordt
omgerekend a rato van het maximaal aantal punten die in het dossier kunnen gescoord worden.
Artikel 5: De score op basis van de adviescriteria wordt besproken in het Lokaal Overleg
Kinderopvang. De organisator krijgt de kans om zijn dossier in het lokaal overleg voor te stellen. Het
lokaal overleg beoordeelt de voorgestelde score en formuleert, rekening houdend met de bespreking
en bemerkingen van het overleg, een advies voor het lokaal bestuur.
Artikel 6: Rekening houdend met het advies van het Lokaal Overleg Kinderopvang formuleert het
college van burgemeester en schepenen een definitief en gemotiveerd beoordelingsadvies met
bijhorende score. Dit advies wordt tijdig overgemaakt aan het Agentschap Opgroeien.
Artikel 7: De organisator wordt van de beslissing van het lokaal bestuur op de hoogte gebracht
uiterlijk binnen de 8 dagen.
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