Oproep kandidaten nieuwe subsidies kinderopvang in
Kuurne, Lille, Sint-Truiden en Temse
INLEIDING
In 2016 stopten een aantal opvanglocaties met 18 of meer opvangplaatsen met subsidies voor
inkomenstarief. Omdat het wegvallen van deze plaatsen voor de ouders in deze gemeenten
belangrijke gevolgen heeft, beslist Kind en Gezin nu om deze subsidies open te stellen via een
aparte oproep om ze opnieuw toe te kennen in dezelfde gemeente. Het gaat over de gemeenten
Kuurne, Lille, Sint-Truiden en Temse.
Hierdoor zijn hetzelfde aantal subsidieerbare plaatsen basissubsidie en subsidie voor
inkomenstarief als het aantal die zijn weggevallen beschikbaar om te verdelen in deze gemeenten.
Kind en Gezin lanceert deze oproep voor kandidaten die in aanmerking willen komen voor deze
subsidieerbare plaatsen1.
Elke organisator krijgt de kans om een aanvraag in te dienen voor het realiseren van plaatsen met
inkomenstarief in deze gemeenten als hij beschikt of kan beschikken over een geschikte locatie en
voldoet aan de subsidievoorwaarden. Het lokaal bestuur van de gemeente zal advies verlenen over
de aanvragen.

SUBSIDIE INKOMENSTARIEF (trap 2)
Er is budget beschikbaar voor in totaal 92 plaatsen met subsidie inkomenstarief (trap 2). Dit
budget is bedoeld voor het creëren van nieuwe plaatsen (nieuw te vergunnen plaatsen) of voor
het omschakelen van bestaande vergunde plaatsen zonder subsidie (trap 0) en bestaande
subsidieerbare plaatsen met basissubsidie (trap 1) naar plaatsen met de subsidie voor
inkomenstarief (trap 2).
De plaatsen worden als volgt verdeeld over de verschillende gemeenten, op basis van het aantal
plaatsen dat is weggevallen in deze gemeenten:
Gemeente

1

Aantal plaatsen

Kuurne

25

Lille

21

Sint-Truiden

22

Temse

24

Deze oproep gaat over het opnieuw toekennen van weggevallen subsidies. Daarom maakt ze ook geen deel

uit van de algemene oproep voor uitbreiding 2017, gelanceerd op woensdag 22 maart 2017.
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De subsidie voor inkomenstarief (trap 2) is de subsidie voor kinderopvang waar gezinnen een prijs
betalen op basis van het inkomen, waar kinderen van bepaalde gezinnen voorrang krijgen en,
samen met kwetsbare gezinnen, minstens 20% van de opgevangen kinderen uitmaken.
De voorwaarden voor de subsidie inkomenstarief en de bedragen vind je op www.kindengezin.be.
Ga naar Kinderopvang > Sector baby’s en peuters > Subsidies en financieel > Subsidie
inkomenstarief.
Deze oproep richt zich vooral op groepsopvang, maar aanvragen voor gezinsopvang zijn ook
mogelijk. Ook organisatoren die een aanvraag voor gezinsopvang doen, moeten de gevraagde
plaatsen in de geselecteerde gemeenten realiseren.
Bij groepsopvang is enkel het laagste subsidietarief mogelijk (trap 2B), omdat de plaatsen die
vrijkwamen ook gesubsidieerd werden volgens dit tarief.
Gezinsopvang krijgt het hoogste tarief (trap 2A). Als er subsidies voor gezinsopvang worden
toegekend, dan kan Kind en Gezin meer plaatsen toekennen, omdat de kostprijs voor een
subsidieerbare plaats inkomenstarief in de gezinsopvang lager ligt. Ook de aangesloten
samenwerkende onthaalouders met een vergunning groepsopvang krijgen momenteel deze
subsidie voor gezinsopvang.

PROCEDURE
Deze oproep volgt dezelfde werkwijze en criteria als de oproep in het kader van de algemene
uitbreidingsronde 20172. Dat wil zeggen dat het beslissingskader, de procedure en de criteria van
de algemene uitbreidingsronde 2017 voor de toekenning van subsidiebeloftes voor plaatsen met de
subsidie voor inkomenstarief ook op deze aparte oproep van toepassing is. Je vindt dit
beslissingskader hier.

Organisatoren moeten een aanvraag indienen tussen donderdag 15 juni 2017 en uiterlijk op
donderdag 31 augustus 2017.
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De algemene oproep voor de uitbreidingsronde 2017 werd gelanceerd op 22 maart 2017. Je vindt

alle info hierover op de website van Kind en Gezin. Ga naar

www.kindengezin.be > Kinderopvang > Sector-baby’s-en-

peuters > Snelinfo’s-oproepen-verslagen > Oproepen-en-beslissingen > Oproepen
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ROL LOKAAL BESTUUR
Het lokaal bestuur heeft als lokale regisseur een belangrijke inbreng bij de ontwikkeling van het
kinderopvangaanbod. Daarom vraagt Kind en Gezin aan het lokaal bestuur een advies over de
aanvragen in zijn gemeente.

Het lokaal bestuur kan een gemotiveerd positief of negatief advies geven over de aanvragen
voor plaatsen met de subsidie voor inkomenstarief (trap 2).
Negatief advies
Het lokaal bestuur kan over een aanvraagdossier een negatief advies formuleren als:
-

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

-

naar aanleiding van een gebrek aan medewerking van de organisator aan het Lokaal Loket.

Kind en Gezin beoordeelt de motivering van het negatief advies om te beslissen of de aanvraag
uitgesloten wordt of niet.
Positief advies
Als een lokaal bestuur een positief advies uitbrengt, dan kent het ook een score toe.
1. Criteria vastleggen en bekend maken


Het lokaal bestuur legt vooraf een aantal criteria vast op basis waarvan het de aanvragen
beoordeelt.



Kind en Gezin houdt rekening met het advies als
o

het lokaal bestuur deze criteria uiterlijk 15 juni 2017 bekend heeft gemaakt zodat
organisatoren weten waarop de score van het lokaal bestuur gebaseerd zal zijn. Zowel
de lokale organisatoren als de potentieel nieuwe organisatoren moeten de informatie
kunnen vinden.

o

de criteria relevant, objectief, transparant en aanvullend zijn ten opzichte van de
criteria die Kind en Gezin gebruikt (Deze vind je in het beslissingskader op de website
van Kind en Gezin).
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2. De scores


Het lokaal bestuur toetst de aanvragen voor plaatsen in zijn gemeente aan de vooropgestelde
criteria en berekent voor elke aanvraag een totaalscore. Deze totaalscore wordt omgerekend
naar een maximum van 8 punten.



Een score van 0 is niet gelijk aan een negatief advies. Aanvragen met een 0-score worden dus
niet bij voorbaat uitgesloten.



Het lokaal bestuur koppelt deze score ook terug aan de organisator kinderopvang.

Elke organisator moet het lokaal bestuur informeren over zijn aanvraag. Als een lokaal bestuur
over een individuele aanvraag geen advies verleent omdat de organisator zijn aanvraag niet
kenbaar maakte bij het lokaal bestuur, dan wordt dit als een 0-score beschouwd.
3. Het advies
Het lokaal bestuur formuleert in zijn advies:
-

op basis van welk(e) criterium/criteria het de aanvragen binnen de gemeente beoordeelt;
bijvoorbeeld de ligging binnen de gemeente, de mate van betrokkenheid van de organisator bij
het lokaal beleid kinderopvang, … ;

-

het gewicht en de maximumscore dat het aan elk criterium wil geven;

-

de specifieke score die het per criterium aan de individuele aanvragen geeft, met een
motivering van de toegekende scores;

-

de maximum score die een aanvraag kan krijgen.

Meer info over het opmaken van dit advies vind je hier:

http://www.vvsg.be/sociaal_beleid_en_werk/welzijnsvoorzieningen/Kinderopvang/Pages/Uitbreidin
gsronde-Kinderopvang.aspx.
Kind en Gezin gaat er van uit dat dit advies inhoudelijk en procesmatig voldoet aan het
zorgvuldigheidsbeginsel van behoorlijk bestuur.
Het lokaal bestuur bezorgt zijn advies uiterlijk vrijdag 29 september 2017 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.
Meer informatie kan je krijgen bij de provinciaal consulent Kinderopvang. De adresgegevens staan
onderaan deze nota.

MEER WETEN


De beslissingscriteria die Kind en Gezin gebruikt bij het beoordelen van de aanvragen



Algemene info over subsidies



Basissubsidie



Subsidie inkomenstarief
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CONTACT
Met vragen over deze informatie kan je bij de provinciaal consultent Kinderopvang terecht.
ANTWERPEN
Provinciaal consulent kinderopvang: An Van Limbergen
Provinciale afdeling Antwerpen
Lange Kievitstraat 111-113 bus 32
2018 Antwerpen
Telefoonnummer: 03 206 20 51
an.vanlimbergen@kindengezin.be
LIMBURG
Provinciaal consulent kinderopvang: Ilse Coemans
Provinciale afdeling Limburg
Hendrik Van Veldekesingel 150 bus 15
3500 Hasselt
Telefoonnummer: 011 77 19 71
ilse.coemans@kindengezin.be
OOST-VLAANDEREN
Provinciaal consulent kinderopvang: Els Wijnendaele
Provinciale afdeling Oost-Vlaanderen
Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 50
9000 Gent
Telefoonnummer: 09 265 71 71
OVL.Consulenten.Kinderopvang.box@kindengezin.be
VLAAMS-BRABANT
Provinciaal consulent kinderopvang: Ilse Haesendonck
Provinciale afdeling Vlaams-Brabant en Brussel
Diestsepoort 6 bus 56
3000 Leuven
Telefoonnummer: 016 21 05 11
ilse.haesendonck@kindengezin.be
WEST-VLAANDEREN
Provinciaal consulent kinderopvang: Ann Vercauteren
Provinciale afdeling West-Vlaanderen
Koning Albert I-Laan 1.2 bus 54
8200 Sint-Michiels
Telefoonnummer: 050 44 65 50
ann.vercauteren@kindengezin.be
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