
 
 
 

VERGADERING 
 
 
 
 
 

 

 

1. Welkom en goedkeuring verslag  

Als appreciatie voor het harde en mooie werk van het afgelopen 1,5 jaar binnen de kinderopvang, dankt Frans 

Van Looveren de vergadering en wordt er een glaasje cava en wat lekkers aangeboden.  

Het verslag van 17 mei wordt zonder enige opmerkingen goedgekeurd.  

 

2. Verhuis Ferm Kinderopvang Sint-Job-In-‘t-Goor  

Omwille van asbest, zal in het voorjaar van 2022 het gebouw van de kinderopvang in Sint Job verbouwd 

worden. De bovenbouw wordt gesloopt. Deze verbouwingen zullen +/- 3 maanden duren. Samen met het 

lokaal bestuur is Ferm Kinderopvang op zoek naar een tijdelijke locatie voor de voor- en naschoolse opvang.  

De vraag is gesteld aan Maria Middelares en BS De Brug om samen na te denken over een tijdelijke oplossing.  

De verbouwingswerken voorzien geen nieuw verdiep op het klooster. De kosten en het huidige budget, laten 

deze werken niet toe. Het gebouw wordt uiteraard volledig veilig gemaakt.  

 

HOGE NOOD AAN KINDEROPVANG + INTRASTRUCTUUR  

 

De vergadering vraagt of er een kinderopvang voor baby’s en peuters van 0 – 3 jaar gevestigd kan worden op 

het verdiep van het klooster?  

Deze vraag wordt gesteld aangezien de nood naar kinderopvang nog steeds enorm hoog is. Daarnaast is het 

vinden van personeel geen evidentie.  
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Als er extra initiatieven bij komen in (groot) Brecht, dan zal dit al de druk kunnen wegnemen bij een aantal 

bestaande initiatieven, maar het vinden van infrastructuur is enorm moeilijk voor startende organisatoren van 

kinderopvang.  

 

Frans meldt dat het college van burgemeester en schepenen voorrang geeft aan infrastructuur die zou kunnen 

dienen voor kinderopvang, wanneer er een aanvraag over binnen komt. 

Cfr. Project Van Rooy.  

Interessante locaties = wijkschooltje in Sint Lenaarts + De Bijenkorf in Sint Job + pastorij Overbroek.  

 

De vergadering informeert of het lokaal bestuur zelf één of meerdere locaties kan voorzien om startende 

initiatieven te huisvesten.  

 

De intentie en het willen opstarten van een kinderopvang is niet het probleem, het administratieve en het 

voldoen aan de normen van het decreet, is geen evidentie. Het decreet en de regelgeving blijft wijzigen en is 

enorm streng.  

 

De leden van het LOK zijn niet meteen geneigd om, wanneer er extra locaties zouden voorzien worden, om 

een tweede vestiging te openen.  

 

Er bestaat geen concurrentie onder de opvanginitiatieven, of wanneer er nieuwe initiatieven opstarten.  

 

De vergadering vindt het belangrijk, indien mogelijk, dat het initiatieven die jaren reeds werkzaam op ons 

grondgebied, voorrang krijgen wanneer er door het lokaal bestuur een pand wordt voorgesteld.  

 

3. Lokaal Loket Kinderopvang  

a. Uitbreiding: Malle, Wommelgem en Ranst treden vanaf 2022 toe tot het LLK Voorkempen >> 

Kris informeert verder bij Imke over de gemaakte afspraken met en de financiën van Huis van 

het Kind Voorkempen.   

b. Uitbreiding van 0,5 dag naar 1 dag: coördinatie vanuit Ferm Kinderopvang = bestuur heeft 

positief hierover beslist. Budget is voorzien.   

c. In Brecht worden 44,5 kinderen opgevangen per 100 kinderen.  

 

4. Uitbreidingsronde kinderopvang baby’s en peuters 2021 (deel 1)  

Kinderdagverblijf Boelieboe deed een aanvraag voor de omschakeling van vaste prijs naar IKT plaatsen. De 

aanvraag werd goedgekeurd. Er werden 3 bestaande plaatsen omgeschakeld naar 3 plaatsen IKT.  

 

5. Herkansingsronde – 6 nieuwe plaatsen T2A  

- Herhaling van de eerste oproep van februari 2021. 

- Hetzelfde beslissingskader wordt gehanteerd. 

- Het lokaal bestuur van Brecht beroept zich op dezelfde criteria zoals deze waren opgesteld voor de 

eerste uitbreidingsronde, echter, criteria 3 (extra aanbod naar ouders) vallen weg wegens 

discriminerend.  

- Website met alle informatie over deze herkansingsronde wordt aangepast (Kris) en de criteria worden 

opnieuw bekend gemaakt via het verslag van het LOK. 
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Waarover gaat deze oproep?  

Dit is een herhaling van de oproep van februari 2021 voor 56 gemeenten waar we toen niet alle beschikbare 

plaatsen konden toekennen. Deze oproep richt zich tot organisatoren die bijkomende plaatsen met de 

subsidie inkomenstarief (trap 2) in deze 56 gemeenten willen realiseren.  

In Brecht konden niet alle beschikbare plaatsen toegekend worden, slechts 3 van de 9.  

Hierdoor is er nog budget voor 6 plaatsen in onze gemeente. Kind en Gezin (Opgroeien) lanceert daarom deze 

oproep van februari 2021.  

Planning  

Organisatoren kunnen vanaf nu een aanvraag doen. Het beslissingskader voor het beoordelen van de 

aanvragen vind je op de website van Kind en Gezin. Dit beslissingskader is hetzelfde van de oproep van 

februari 2021.  

1. Uiterlijk 18 oktober 2021 dient een organisator zijn aanvraag in bij Opgroeien.  

2. De organisator informeert zelf het lokaal bestuur over zijn aanvraag, uiterlijk 18 oktober 2021. 

3. Uiterlijk 19 november 2021: als het lokaal bestuur dit wenst, bezorgt het aan Opgroeien een positief advies 

met een score of een negatief advies over de aanvragen in de eigen gemeente.  

4. Januari 2022: beslissing door Opgroeien.  

Brecht kan een score toekennen aan de aanvragen, aan de hand van de eerder vastgelegde criteria.   

 

Vraag van Merlijntje: bestaat de mogelijkheid om de 6 nieuwe plaatsen om te schakelen van vaste prijs naar 

IKT (= gesubsidieerde)? Kris informeert bij Katja Vanstalle, intersectorale medewerker Opgroeien.  

Merlijntje heeft plaats voor 81 kinderen, maar enkel 65 plaatsen zijn gesubsidieerd. Merlijntje wenst graag 

6 plaatsen om te schakelen.   

 

6. Decreet BOA  

De Vlaamse overheid streeft naar een geïntegreerd aanbod van buitenschoolse opvang en activiteiten – 

afgekort ‘BOA’- voor álle kinderen en gezinnen. Dit wil zeggen dat alle lokale spelers, of ze nu vanuit onderwijs, 

welzijn, cultuur of jeugd en sport worden georganiseerd, zo goed mogelijk samenwerken.  

Het lokaal bestuur neemt de regierol op en tekent een lokaal beleid uit rond buitenschoolse opvang en 

activiteiten. Dit wordt neergeschreven in een meerjarenplanning. Het lokaal bestuur beslist over de besteding 

van de beschikbare financiële, personele en infrastructurele middelen. Deze middelen zijn tot op heden nog 

niet gekend. Vanuit de regierol zal Brecht een lokaal samenwerkingsverband opstarten. Trekkers hiervan zijn 

Katrien Verschueren, beleidsadviseur, en Kris Van Dijck, consulente welzijn. Het samenwerkingsverband heeft 

als doel om het decreet een concrete invulling te geven: welke noden en interesses hebben de kinderen en 

gezinnen in onze gemeente? Welk aanbod van BOA is er al? Wanneer en waar is er een bijkomend aanbod 

nodig? Welke acties gaan we hiervoor ondernemen? Het lokaal samenwerkingsverband kan bestaan uit 

verschillende lokale spelers, zoals de Ferm Kinderopvang (buitenschoolse kinderopvang), het onderwijs, de 

diensten jeugd, sport en cultuur, ouders, kinderen, …  

 

Het lokaal bestuur voorziet 0,5 VTE, halftijdse medewerker voor BOA.  

 

Wat gaat er veranderen?  

De subsidies gaan rechtstreeks naar het lokaal bestuur gaan, het is nog niet zeker of het dezelfde subsidies 

gaan zijn. De middelen moeten verdeeld worden onder de buitenschoolse kinderopvang (IBO) en Klim-op 
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kleuteropvang in Sint Job. Reglement zal opgemaakt worden om toewijzing van subsidies te voorzien. Klim-op 

kan de eigen ontvangen subsidies doorgeven, om mee te nemen in de oefening van het lokaal bestuur.  

Organisatie van buitenschoolse kinderopvang moet worden open gesteld om een (nieuwe) organisatie aan te 

stellen, minstens 3 offertes vergelijken van organisaties die buitenschoolse opvang willen voorzien in Brecht. 

 

7. Varia  

a. Oproep nieuwe voorzitter LOK  

Frans leidt de vergadering als schepen.  

Frans neemt onpartijdig de rol als voorzitter op tijdens het LOK.  

Gezocht: volmacht houder voor de bankrekening, voor toezicht: Ilke De Boel (BKO Ferm Kinderopvang) wil zich 

hiervoor engageren.  

b. Opleiding brandveiligheid Humat (zaterdag 9 oktober) = ok 

c. Gemachtigd opzichter  

Tijdens scholenoverleg van 20 september werd gevraagd om een (gemeentelijke) opleiding ‘gemachtigd 

opzichter’ te organiseren, voor o.a. kinderopvang, onderwijs, jeugd- en sportverenigingen, … Data worden 

gecommuniceerd met het LOK.  

d. Voorstellen nieuwe opleidingen  

-Reanimatie voor baby’s en peuters  

-Workshop ‘voedselveiligheid’ > De Kleine Wereld en Ninano volgden / volgen een webinar van 3 uur 

-Grime 

-Baby’s en kinderen met epilepsie / allergieën / sondevoeding / … ? Hoe daar naar handelen? 

Info bij Rode Kruis – wanneer kan je een kindje weigeren of heeft het kindje meer specifieke zorg en opvang 

nodig? Karin Smout, Clara Fey?  

e. Wat met ziekte? 

Bestaat er een pool van kinderbegeleidsters om bij nood (ziekte) te kunnen inzetten? Er zijn 

spijtig genoeg geen begeleidsters die ‘op werk zitten te wachten’. 

f. Bedankt  

Hilde bedankt de opvanginitiatieven die haar kindjes tijdens haar afwezigheid wegens ziekte 

heeft opgevangen. Ze is nu terug voltijds aan het werk.  

 

8. Volgende vergadering  

Maandag 24 januari @ GC Jan vander Noot, 19.30 uur  

 

 

 

 

 

 

 


