
 
 
 

VERGADERING 
 
 
 
 
 

 

 

1. Welkom en goedkeuring verslag  
Het verslag van 24 april 2022 wordt goedgekeurd zonder aanpassingen.  
We overlopen dit verslag:  

a. Verhuis Ferm Kinderopvang – Sint Job 
Sinds eind juni is de kinderopvang terug verhuisd van Maria Middelares naar de Hoge Baan in 
de pastorie. De verhuis is goed verlopen.  

b. Speelbabbel 
De tweede Speelbabbel in Brecht werd geopend op woensdag 21 september. Ook 
onthaalouders en kinderdagverblijven zijn er van harte welkom met hun baby’s en peuters. 
De Speelbabbel in Sint Job is elke week op donderdag open tussen 10u – 12u, de Speelbabbel 
in Brecht is open op woensdag tussen 9u en 11.45u.  

c. Digitale fiscale attesten  
Het Lokaal Loket Kinderopvang heeft geïnformeerd bij VVSG. Er zijn momenteel nog geen 
opleidingen beschikbaar. Dit is wat er momenteel geweten is: 

- Voor de fiscale attesten voor de uitgaven vanaf 1 januari 2022 moet het 
nieuwe model gebruikt worden (= nieuwe lay-out met extra velden)  

- In het nieuwe attest moet het RRN van het kind en de betaler van de 
opvangkosten ook worden ingevuld. Opvanginitiatieven worden 
aangemoedigd om deze informatie nu al te verzenden  

- Opgemerkt wordt dat dit geen evidentie is, het opvragen van de RNN 
van wie betaalt is vaak een issue bij bv. samengestelde gezinnen, 
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gescheiden ouders die de opvang betalen via een gezamenlijke 
rekening …  

- Ofwel werken organisatoren met een softwarepakket 
-   Na rondvraag tijdens het LOK, lijkt het dat de meeste 

kinderdagverblijven niet werken met software en daarover ook nog 
veel vragen hebben. 

- Organisatoren die niet werken met de software kunnen beroep doen op 
uitstel door ‘onvoldoende geïnformatiseerd’ te zijn. Eind dit jaar zal er meer 
duidelijkheid komen ze zij dit uitstel kunnen aanvragen / verkrijgen. Wie 
verder wil werken volgende de huidige manier, kan dat. Organisatoren 
kunnen het (aangepaste) sjabloon nog steeds zelf invullen en overhandigen 
aan de ouders.  

- 2023 is een overgangsjaar  
- Alle organisatoren ontvangen vanuit het Lokaal Loket asap meer informatie.  

 
2. Stuurgroep Lokaal Loket Kinderopvang – 28/9/2022  

3 x per jaar vergadert de stuurgroep ‘Lokaal Loket Kinderopvang’. Alle lokale besturen zetelen in deze 
stuurgroep (Wommelgem, Wijnegem, Zoersel, Schilde, Zandhoven, Ranst, Malle en Brecht), als ook een 
vertegenwoordiging van Opgroeien, de coördinator van Huis van het Kind en van het fysiek Lokaal Loket.  
Op de agenda o.a. de actualiteit over de kinderopvang (hoge nood, veel aanvragen, te kort aan personeel,  
sluitingen in de regio, …), het opportuniteitsadvies (zie punt 3), werkwijze fiscale attesten (zie punt 1), week 
van de kinderopvang, financiën, varia en planning.  
 

3. Opportuniteitsadvies  
Regelgeving  
Wanneer een organisator een vergunning voor kinderopvang aanvraagt, moet deze een opportuniteitsadvies 
van het lokaal bestuur aanvragen wanneer het gaat over een nieuwe locatie voor groepsopvang, de verhuis 
van een groepsopvang en een uitbreiding met minstens 9 plaatsen. Het advies is ondersteunend, niet 
bindend.  
 
Doel van het opportuniteitsadvies 
- Het opportuniteitsadvies moet een organisator er toe aanzetten om na te denken en informatie in te 

winnen of het al dan niet opportuun is om een kinderopvang op te richten op de voorgestelde locatie  
- Ondersteunen van organisator 
- Dialoog tussen organisator en lokaal bestuur op gang trekken  

 
Taak van het lokaal bestuur  
- Kader met criteria opmaken als intern werkkader (bijvoorbeeld openingsuren, toegankelijkheid, locatie, 

visie, betrokkenheid bij het lokaal beleid)  
o Opmaken op basis van een omgevingsanalyse. De cijfers van het aantal onbeantwoorde 

opvangvragen binnen het LLK kunnen hiervoor dienen.  
o Rekening houden met de 7 B’s van toegankelijkheid (betaalbaarheid, beschikbaarheid, 

bruikbaarheid, betrouwbaarheid, bereikbaarheid, begrijpbaarheid, bekendheid)  
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- Procedure opmaken wat betreft de manier waarop het advies zal worden opgesteld (hoe het dossier van 
de organisator wordt getoetst aan het kader, verschillende stappen + timing). Het LOK moet hierbij 
betrokken worden. 
 

Stand van zaken – gemeente Brecht  
Het opportuniteitsadvies vraagt opnieuw veel administratie en schrijfwerk. De cijfers spreken op dit moment 
voor zich, er is een hoge nood aan extra plaatsen. Het uitwerken van een volledige omgevingsanalyse zal enkel 
bevestigen wat er nu geweten is.  
Er werden 96 digitale opvangvragen met startdatum 2022 geteld, tot op heden zijn er nog steeds 51 
opvangvragen onbeantwoord. Dit zijn enkel de aanvragen die digitaal binnen komen bij het Lokaal Loket. We 
tellen hierbij niet de vragen van ouders die rechtstreeks contact opnemen met de opvanginitiatieven, 
onthaalouders en met Imke van het Lokaal Loket.  
Ook Lea van dienst onthaalouders van Ferm Kinderopvang meldt dat er momenteel 100 ouders wachtende 
zijn op een onthaalouder.  
 

4. Varia  
 

a. Stopzetting opvang Hilde Nooyens  
Hilde Nooyens stopt met haar opvanginitiatief wegens de hoge kosten van een nieuwe 
gasinstallatie in haar opvang. De kindjes zijn opgezegd vanaf 1 november, ze is dringend op 
zoek voor de verdere opvang van 6 kindjes. Hilde meldt dat ze veel speelgoed en materiaal 
over heeft. Bij interesse, neem gerust contact op met haar.  
Het LOK dankt haar jarenlange inzet als onthaalouder, haar aanwezigheid en inbreng tijdens 
de vergaderingen en haar goedlachse persoon die ze altijd was. Bedankt! Dat verdient een 
bloemetje!   

 
b. Dienst onthaalouders  

Lea meldt dat er een aantal onthaalouders wegens verhuis en medische redenen stoppen 
met hun werking, vooral in Sint Lenaarts.  

 
Opnieuw merken we tijdens deze vergadering de hoge nood aan kinderopvangplaatsen én personeel. De job 
is niet altijd aantrekkelijk genoeg, de energieprijzen en de actualiteit maken dat deze sector beperkt is in de 
groei. Het decreet vraagt administratief veel werk van de opvanginitiatieven.  
De kinderopvanginitiatieven zoeken steeds naar oplossingen en wringen zichzelf in bochten, maar het is vaak 
gewoon niet mogelijk om ouders verder te helpen. Ouders zitten met de handen in het haar, geen opvang 
betekent vaak niet kunnen gaan werken. Kwetsbare gezinnen en doelgroepen gaan veel lijden door deze 
crisis. Wanneer er nieuwe initiatieven starten, zullen zij starten met vaste prijzen en niet met IKT plaatsen.  
 

c. Opleiding grimeren 
De voorgestelde datum (5/11) leek toch niet ideaal. Kris nam na de vergadering op met Syllie Faces en er werd 
een nieuwe datum gevonden: zaterdag 19 november 2022. Meer informatie volgt via een aparte e-mail.  
 

d. Subsidies 2022  
De aanvraagformulieren werden reeds via e-mail en post verstuurd. Deze dienen bezorgd te worden voor 1 
november aan dienst welzijn.  
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e. Vacature consulent BOA  
De procedure voor het aanwerven van een consulent buitenschoolse kinderopvang en onderwijs is lopende. 
De consulent zal in eerste instantie het decreet BOA uitrollen.  
KDV Klim-op, die tevens ook kleuteropvang voorzien, informeert naar de subsidies die vanaf 2026 toegekend 
worden door het lokaal bestuur. De kleuteropvang van Klim-op is niet mogelijk zonder de subsidies.  
Frans meldt dat de nieuwe consulent kinderopvang de uitrol van de BOA als eerste opdracht in handen zal 
moeten nemen. LOK zal hier steeds in worden betrokken. 
 

f. De Kleine Wereld – personeelstekort  
Naomi meldt een groot personeelstekort bij De Kleine Wereld aangezien Josie halftijds gaat werken. De 
opvang neemt geen kindjes meer aan met startdatum 2022. De opvang is volzet tot mei 2024.    
 

5. Volgende vergadering  
Maandag 16 januari 2023 
19.30 u @ eethuis De Linden, Vaartstraat 235, Brecht  
(uitnodiging en menu volgt)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


