
Goedgekeurd in de gemeenteraad van 14.12.2022 

Advies lokaal bestuur uitbreiding kinderopvang baby’s en peuters 
 

Beoordelingsprocedure  

Waarom 

Het lokaal bestuur heeft een aantal belangrijke opdrachten in het kader van kinderopvang en 

preventieve gezinsondersteuning in de gemeente. Deze opdrachten moeten er toe bijdragen dat er 

op het grondgebied van de gemeente voldoende betaalbare, kwaliteitsvolle en toegankelijke 

kinderopvang is. 

Het lokaal bestuur zal aan de hand van de vooropgestelde criteria een score toekennen. Deze score 

wordt altijd meegenomen in de weging van Opgroeien bij de verdeling van de nieuwe subsidies bij 

een uitbreidingsronde van kinderopvang baby’s en peuters. 

Hoe wordt deze procedure bekend gemaakt 

De procedure en de criteria zal bekend gemaakt worden via persoonlijk schrijven, alsook via de 

website van Huis van het Kind.  

Aanspreekpunt 

De organisator kinderopvang, alsook Agentschap Opgroeien kan terecht bij de coördinator van Huis 

van het Kind – huisvanhetkind@assenede.be  - 09 218 78 92. Dit telkens tijdens de openingsuren elke 

dag van 09.00 tot 12.00 uur, op dinsdag van 14.00 tot 18.45 uur, en op woensdag van 14.00 tot 16.00 

uur. 

Waar moet het aanvraagdossier voor uitbreiding van de organisator ingediend worden 

De aanvraag voor de uitbreiding moet ingediend worden bij het Agentschap Opgroeien, alsook bij het 

lokaal bestuur. De aanvraag moet ingediend worden bij de coördinator van Huis van het Kind via 

huisvanhetkind@assenede.be  

Zodra het document goed ontvangen is, ontvangt de organisator kinderopvang een 

ontvangstbevestiging terug via mail. 

Het lokaal bestuur geeft positief/negatief advies 

Zodra een organisator kinderopvang zijn/haar kinderopvang mee doet aan de uitbreidingsronde voor 

meer subsidies dient, dit zo snel mogelijk doorgegeven aan het lokaal bestuur. De mogelijkheden die 

er zijn is:  

1. Negatief advies: 

• Wanneer de aanvraag binnen de gemeente niet tegemoet komt aan de specifieke lokale 

behoeften aan kinderopvang 

• Of wanneer de organisator niet meewerkt aan het lokaal loket kinderopvang 

2. Positief advies: 

• Neemt de vorm aan van een score (dit wordt gegeven aan de hand van de door het lokaal 

bestuur vastgelegde beoordelingscriteria en – procedure)  

• Deze score en aanvraag tot advies wordt voorgelegd aan de adviesraad lokaal overleg 

kinderopvang (LOK). Zij moeten hierover hun advies geven.  

3. 0 – score:  

Een score van 0 is niet gelijk aan een negatief advies. De aanvragen worden bij voorbaat niet 

uitgesloten door het Agentschap Opgroeien.  
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Hoorrecht 

De organisator kinderopvang kan ook ten alle tijden tijdens deze procedure gebruik maken van 

hoorrecht. Het hoorrecht zal altijd fysiek plaatsvinden en door de coördinator Huis van het Kind  

Advies 

Het advies zal definitief overgemaakt worden aan het Agentschap Opgroeien als het lokaal bestuur, 

alsook het LOK hun advies geeft.  Daarnaast wordt dit advies geagendeerd op het college van 

burgemeester en schepenen. Als deze stappen doorlopen zijn, wordt de organisator kinderopvang 

per mail op de hoogte gebracht van het advies.  

 

Beoordelingscriteria:  

De organisator is partner van Huis van het Kind Assenede. 2 punten 

1. De organisator neemt deel aan het overleg georganiseerd door het Huis van het Kind. 1 punt 

Deelnemen = minstens de helft van de vergaderingen aanwezig zijn en verontschuldigen bij 

afwezigheid. 

2. De organisator werkt mee aan het lokaal loket kinderopvang. 1 punt 

Meewerken = de organisator bezorgt aanvragen kinderopvang op een vooraf vastgelegd  

tijdstip aan de contactpersoon Huis van het Kind en/of  De organisator verwijst de ouders met 

een vraag naar kinderopvang door naar het lokaal loket 

De organisator zet in op toegankelijke kinderopvang. 2 punten 

3. De organisator heeft flexibele opvanguren. 1 punt 

Flexibele opvanguren = open voor 7u en na 18u 

4. De organisator biedt weekend of nachtopvang aan. 1 punt 

Aantal opvangplaatsen per 100 kinderen tussen 0 en 3 jaar in een deelgemeente.2 punten max. 

5. De kinderopvang is gelegen in een deelgemeente met minder dan 45 plaatsen per 100 

kinderen. 2 punten 

6. De kinderopvang is gelegen in een deelgemeente met 46 tot 75 plaatsen per 100 kinderen. 1 

punt 

7. De kinderopvang is gelegen in een deelgemeente met meer dan 75 plaatsen per 100 

kinderen. 0 punten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I = Assenede (70 plaatsen op 194 0-3 jarigen) = 36,08 per 100 

II = Boekhoute (61 plaatsen op 64 0-3 jarigen) = 95,31 per 100 

III = Bassevelde (32 plaatsen op 151 0-3 jarigen) = 21,19 per 100 

IV = Oosteeklo (23 plaatsen op 96 0-3 jarigen) = 23,96 per 100 

 

Cijfers opvangplaatsen Kind en Gezin 

Cijfers inwoners 0-3 jaar gemeente Assenede 
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Tijdspanne waarbinnen de plaatsen zullen worden gerealiseerd. 1 punt 

• De organisator toont aan dat het de plaatsen binnen de 6 maanden na toekenning zal 

realiseren. 1 punt 

Hoe sneller de plaatsen gerealiseerd worden, hoe sneller inwoners uit de nood zijn geholpen. 

 

Het opvanginitiatief is laagdrempelig. 1 punt 

• De organisator op het grondgebied van de gemeente heeft minstens 10% voorrangsgroepen. 

Voorrangsgroepen is volgend de definitie van Kind & Gezin. 

• De organisator zoekt samen met de ouder naar een oplossing bij het niet kunnen betalen van 

de rekening. 0,5 punt 

Ouders die moeite hebben om de rekening te betalen worden niet aan hun lot overgelaten. 

Wanneer hen kinderopvang wordt ontzegd komen ze vaak in een vicieuze cirkel terecht. De 

organisator kan dan ook aantonen dat er wordt doorverwezen naar bevoegde instanties en 

dat een afbetaalplan tot de mogelijkheid behoort. 
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Assenede, 14 december 2022, 

 

 

 

 

Frederik WILLEMS     Lieve GOETHALS 

Algemeen directeur     Voorzitter gemeenteraad 
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