Oproep kandidaten nieuwe subsidies kinderopvang

INLEIDING
Op 27 april 2016 heeft Kind en Gezin een beslissing van 18 december 2015 tot toekenning van een
subsidiebelofte voor basissubsidie en subsidie voor inkomenstarief van één van de aanvragers in
Overijse door omstandigheden ingetrokken.
Hierdoor zijn er opnieuw 54 subsidieerbare plaatsen basissubsidie en subsidie voor inkomenstarief
beschikbaar om te verdelen in de gemeente Overijse. Deze plaatsen waren immers op basis van de
principes in het ministerieel besluit van 11 december 2015 voorzien voor die gemeente.
Tussen de oorspronkelijke oproep voor aanvragen tot subsidie op 16 juli 2015 waarbij aanvragen
moesten ingediend worden tegen 30 september 2015 en vandaag zit een periode van bijna een
jaar.
De concrete situatie in de gemeente Overijse en/of van de verschillende kandidaten voor subsidie
is in die periode veranderd. De informatie in de oorspronkelijke aanvraagdossiers is bovendien niet
meer actueel: organisatoren die geen subsidiebelofte gekregen hebben, zijn niet verder gegaan
met opties voor realisatie op bepaalde voorziene locaties, startdata zijn achterhaald, het plan van
aanpak tot realisatie is niet meer actueel,…
Kind en Gezin besliste om die reden om in de gemeente Overijse een nieuwe oproep te lanceren
voor kandidaten voor de beschikbare 54 subsidieerbare plaatsen. Iedere organisator krijgt hierdoor
opnieuw de kans om een aanvraag in te dienen als ze kunnen beschikken over een geschikte
locatie. Het lokaal bestuur zal opnieuw advies verlenen over de aanvragen en kan zich daarvoor
dan baseren op actuele informatie.

Subsidie inkomenstarief (trap 2)
Er is budget beschikbaar voor 54 extra plaatsen met subsidie inkomenstarief (trap 2). Dit budget is
bedoeld voor het creëren van nieuwe plaatsen.
Deze oproep richt zich vooral op groepsopvang, maar aanvragen voor gezinsopvang zijn mogelijk.
Ook organisatoren die een aanvraag voor gezinsopvang doen, moeten de gevraagde plaatsen in
Overijse realiseren.
Bij groepsopvang is enkel het laagste tarief mogelijk (trap 2B of het vroegere IKG-tarief).
Gezinsopvang krijgt het hoogste tarief (trap 2A). Als er subsidies voor gezinsopvang worden
toegekend, dan kunnen we meer plaatsen toekennen, omdat de kostprijs voor een subsidieerbare
plaats inkomenstarief in de gezinsopvang lager ligt.
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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.
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AANVRAGEN


Dien je aanvraag uiterlijk op woensdag 31 augustus 20161 in.



Bezorg het aanvraagformulier van de website van Kind en Gezin enkel via e-mail naar
uitbreiding.kinderopvang@kindengezin.be.
o



Groepsopvang en gezinsopvang gebruiken een ander formulier.

Je moet zowel een minimum als een maximum aantal plaatsen aanvragen. Dit biedt het
voordeel dat je kan aangeven welk aantal plaatsen je niet wil of niet kan realiseren (bv. omdat
het financieel niet haalbaar zou zijn).
o

Opgelet: als je een te hoog minimumaantal opgeeft, loop je het risico dat je niet in
aanmerking komt als er nog te weinig plaatsen beschikbaar zijn na het doorlopen van
de aanvragen die op basis van het beslissingskader hoger gerangschikt waren.

o

Als het minimumaantal plaatsen dat je opgeeft hoger is dan het maximale beschikbaar
aantal plaatsen in de gemeente, nl 54 plaatsen, dan wordt je aanvraag uitgesloten.



Kind en Gezin bezorgt na ontvangst van je aanvraag een ontvangstmelding. Als de aanvraag
onvolledig is, melden we dit zo snel mogelijk elektronisch aan de organisator. Vanaf die
melding krijgt je maximaal 30 kalenderdagen om de aanvraag te vervolledigen. We beslissen
over de ontvankelijkheid van de aanvraag uiterlijk 30 kalenderdagen na de datum van de
ontvangst van het aanvraagformulier, tenzij we vroegen deze te vervolledigen, dan verlengt
deze periode met maximaal 30 dagen.



Kind en Gezin vraagt zelf aan het lokaal bestuur van de gemeente Overijse om voor 30
september 2016 een opportuniteitsadvies te geven. Informeer ook zelf het lokaal bestuur en
het Lokaal Overleg over je aanvraag.



Kind en Gezin zal uiterlijk 30 november 2016 een beslissing nemen over je aanvraag. We
nemen ons voor om jou hierover voor de kerstvakantie te informeren.

BESLISSINGSCRITERIA
Meer info over de criteria die Kind en Gezin gebruikt bij het beoordelen van de aanvragen, vind je
op de website van Kind en Gezin.
MEER WETEN
Subsidie inkomenstarief
Met vragen over deze oproep kan je bij je klantenbeheerder terecht.
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Aanvragen moeten uiterlijk op 31 augustus 2016 om 23u59 aangekomen zijn bij Kind en Gezin.
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