Oproep kandidaten voor subsidiebelofte voor basissubsidie
(trap 1) gezinsopvang voor bestaande plaatsen
Informatie voor lokale besturen

WAAROVER GAAT DEZE OPROEP?
Het actieplan voor de ondersteuning van de gezinsopvang voorziet dat de subsidies die
vrijgekomen zijn door de daling van het aantal onthaalouders terug in de gezinsopvang worden
geïnvesteerd. Een deel van deze subsidies gaat naar een basissubsidie voor bestaande
plaatsen gezinsopvang die met vrije prijs werken en die nog geen basissubsidie krijgen (trap
0).
Er is budget om de basissubsidie te geven aan al deze plaatsen gezinsopvang die op de datum van
deze oproep een vergunning hebben.

WIE KAN EEN AANVRAAG DOEN?
Organisatoren van een locatie gezinsopvang die met vrije prijs werkt.
Zij kunnen in deze toekenningsronde een basissubsidie aanvragen voor bestaande vergunde
plaatsen gezinsopvang die nog geen basissubsidie krijgen.

Ze kunnen een aanvraag indienen bij Kind en Gezin vanaf maandag 1 oktober 2018 tot uiterlijk
woensdag 19 december 2018.

ROL LOKAAL BESTUUR
Het lokaal bestuur heeft als lokale regisseur een belangrijke inbreng bij de ontwikkeling van het
kinderopvangaanbod. Daarom geeft Kind en Gezin aan elk lokaal bestuur de mogelijkheid een
advies over de aanvragen in zijn gemeente te geven.
Omschakeling van plaatsen zonder subsidie naar plaatsen met basissubsidie
Kind en Gezin bezorgt jou hierbij een lijst met alle locaties gezinsopvang die een aanvraag kunnen
indienen. Je kan hieruit de locaties van jouw gemeente selecteren.
Het lokaal bestuur kan een negatief advies over een aanvraagdossier geven als:
−

deze locatie niet tegemoet komt aan de lokale behoeften aan kinderopvang van baby’s en
peuters;

−

de organisator weigert mee te werken aan het Lokaal Loket Kinderopvang.

Kind en Gezin gaat ervan uit dat dit advies voldoet aan het zorgvuldigheidsbeginsel van behoorlijk
bestuur en dus omstandig is gemotiveerd en geobjectiveerd.
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Kind en Gezin beoordeelt de motivering van het negatief advies om te beslissen of de aanvraag al
wordt uitgesloten of niet.
Het lokaal bestuur moet enkel een advies bezorgen aan Kind en Gezin als het een
negatief advies wil geven over een bepaalde locatie. In alle andere gevallen is het in deze
uitbreidingsronde (voor de omschakeling naar de basissubsidie) niet nodig een advies te
formuleren.
Het lokaal bestuur bezorgt dit advies uiterlijk woensdag 31 oktober 2018 aan Kind en Gezin via
de formulieren op www.kindengezin.be. Ga naar Kinderopvang > Sector baby's en peuters >
Snelinfo's, oproepen en verslagen > Oproepen en beslissingen > Oproepen.
We vragen het lokaal bestuur om het advies op het zelfde moment aan de betrokken
organisator te bezorgen.
Meer informatie kan je krijgen bij de contactpersonen vermeld op de volgende bladzijde.

MEER WETEN
−

−

Algemene info over subsidies
Basissubsidie
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CONTACTGEGEVENS
ANTWERPEN

lokaal team Turnhout (Turnhout, Hoogstraten, Merksplas, Rijkevorsel, Beerse, Vosselaar, Oud
Turnhout, Baarle-Hertog) & lokaal team Mol (Arendonk, Retie, Dessel, Mol, Balen):
•

Jeroen Berens: intersectorale medewerker (jeroen.berens@kindengezin.be, 0473 32 01 18)

•

Caroline Moonen: relatiebeheerder (caroline.moonen@kindengezin.be)

lokaal team Geel (Geel, Meerhout, Laakdal, Westerlo, Herselt, Hulshout) & lokaal team Herentals
(Herentals, Olen, Herenthout, Grobbendonk, Vorselaar, Lille, Kasterlee):
•

Katrien Parys: intersectorale medewerker (katrien.parys@kindengezin.be, 0470 51 31 78)
(enkel beschikbaar vanaf 12 april 2018)

lokaal team Zoersel (Brecht, Malle, Schilde, Schoten, Wijnegem, Zandhoeven en Zoersel):
•

Greet Verbergt: intersectorale medewerker (greet.verbergt@kindengezin.be, 0470 51 31
58)

Alle andere gemeenten in Antwerpen:
•

An Van Limbergen: Provinciaal Consulent Kinderopvang (Secr.Antwerpen@kindengezin.be,
Telefoonnummer: 03 206 20 51)

LIMBURG

Noord Limburg (Lommel, Neerpelt, Overpelt, Peer, Hechtel-Eksel, Bocholt, Bree, MeeuwenGruitrode, Opglabbeek, Hamont-Achel)
•

Anniek Claessens: relatiebeheerder Noord-Limburg (annick.claessens@kindengezin.be)

•

Katrijn Kelchtermans: Intersectorale medewerker Noord Limburg
(katrijn.kelchtermans@expoo.be, gsm: 0478-58 71 04)

West Limburg (Ham, Tessenderlo, Beringen, Leopoldsburg) & GAZ (Genk, As, Zutendaal en
mogelijk ook Oudsbergen in de toekomst)
•

Nicole Broucke: Intersectorale medewerker West-Limburg en GAZ
(nicole.broucke@kindengezin.be, gsm: 0486-77 98 37)

Alle andere gemeenten in Limburg:
•

Ilse Coemans: Provinciaal Consulent Kinderopvang Limburg & Intersectorale medewerker
Mid-West Limburg (ilse.coemans@kindengezin.be, gsm: 0496 595 190)

OOST-VLAANDEREN
Provinciaal consulent kinderopvang: Els Wijnendaele
Telefoonnummer: 09 265 71 71
OVL.Consulenten.Kinderopvang.box@kindengezin.be
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VLAAMS-BRABANT
Provinciaal consulent kinderopvang: Ilse Haesendonck
Telefoonnummer: 016 21 05 11
ilse.haesendonck@kindengezin.be
WEST-VLAANDEREN
Provinciaal consulent kinderopvang: Ann Vercauteren
Telefoonnummer: 050 44 65 50
ann.vercauteren@kindengezin.be
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