
 
 
 

VERGADERING 
 
 
 
 
 

 

 

1. Welkom en goedkeuring verslag      
-We verwelkomen de nieuwe schepen van jeugd, Frans Van Looveren (contactgegevens kan men via de 
gemeentelijke website raadplegen > https://www.brecht.be/wie-is-wie/frans-van-looveren).  
-Het verslag van 15.10.18 wordt goedgekeurd zonder opmerkingen.  
 

2. Lokaal Loket Kinderopvang – toelichting door Tijl Aerts (KINA)  
Het Lokaal Loket Kinderopvang, verplicht vanuit het decreet, is een neutraal informatie- en 
ondersteuningspunt voor ouders die op zoek zijn naar kinderopvang. Sinds 1 april ’19 zijn er subsidies 
beschikbaar om een loket te organiseren binnen de gemeente.  
 
Een Lokaal Loket Kinderopvang helpt om de toegang tot kinderopvang voor elke ouder laagdrempelig te 
houden, met bijzondere aandacht voor:  

- kwetsbare gezinnen 
- kinderen met specifieke zorgbehoeften 
- vragen naar dringende kinderopvang en naar opvang met ruimere openingstijden 

Het Lokaal Loket Kinderopvang zorgt er ook voor dat knelpunten in de toegang tot kinderopvang voor 
gezinnen gezamenlijk met alle organisatoren worden aangepakt. Het kan organisatoren ook ondersteunen in 
het realiseren van een doordacht opnamebeleid en het bereiken van een voldoende aantal gezinnen uit 
voorrangsgroepen. Omdat het Lokaal Loket de registratie van de opvangvragen coördineert, krijgt het lokaal 
bestuur een beter zicht op de werkelijke vraag naar kinderopvang. Een goedwerkend Lokaal Loket 
Kinderopvang kan duidelijke en concrete cijfers over de nood en eventuele tekorten aan kinderopvang 
voorleggen. 
 
 
 
 
 

 agenda    verslag: Lokaal Overleg Kinderopvang 29 april 2019      
voorzitter: Luc Geeraerds 

verslaggever: Kris Van Dijck  
aanwezig: Luc Geeraerds – voorzitter  

Wilma Van Dijk – De Kleine Wereld  
Karin Verhoeven – onthaalouder  
Hilde Nooyens – zelfstandige onthaalouder  
Brigitte Butaeye – onthaalouder  
Kelly Goyvaerts – Klim op 
Astrid Van Gool – Klim op 
Hilde Buelens – KDV Merlijntje 
Sandra Balemans – ’t Pagaderke 
Tulsi Celie – regiomanager Landelijke Kinderopvang  
Vanessa Van Loo – O.C. Clara Fey + Kristus Koning Basisschool  
Karin Smout – Stekelbees  
Annelies Floren – ouder  
Tijl Aerts – KINA  
Frans Van Looveren – schepen van jeugd  
Kris Van Dijck – consulent welzijn  

afwezig met kennisgeving: 
 
 

Ton Coenen – penningmeester (uittredend) 
Lea Van Hasselt – Landelijke Kinderopvang 
Stef Lambrechts – gemeenteschool De Schakel  
Ann Van Damme – Landelijke Kinderopvang  
Filip Van Herck – Maria Middelares  
Simon Ruys – Daltononderwijs BS In ’t Groen  
Denise Goossenaerts – kleuterschool Klavertje 3  
Annemie Suy – gemeenschool De Sleutelbloem  
Koen Van Echelpoel – Leonardusschool  
Griet Rossau – De Brug  
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Het lokaal bestuur heeft als regisseur van het Lokale Beleid Kinderopvang de opdracht om de dienstverlening 
op haar grondgebied zo toegankelijk mogelijk te maken. Hoe het lokaal loket concreet vorm krijgt en wie welke 
rol precies opneemt, gebeurt in de schoot van het Lokaal Overleg Kinderopvang en in afstemming met het Huis 
van het Kind.  
 
De werkgroep ‘Huis van het Kind Voorkempen’ denkt er aan om de krachten en financiën (subsidies) te 
bundelen om zo regionaal een Lokaal Loket te ontwikkelen. Met gemeente Malle er bij, kan het Loket 
uitgebouwd worden over de gemeenten van de eerstelijnszone Voorkempen.  
 
De leden van het LOK staan positief tegenover de ontwikkeling van een Lokaal Loket (regionaal), mits 
dat er geen extra kosten aan verbonden zijn voor de opvanginitiatieven zelf en het software programma 
gebruiksvriendelijk is, zowel voor de ouders als voor de kinderopvang. De administratieve belasting 
moet minimaal blijven voor de opvanginitiatieven.  
 
Dienst Landelijke Kinderopvang is volzet tot eind 2020, ’t Pagaderke (Sint Lenaarts), Klim-Op en De Kleine 
Wereld (Sint-Job-In-‘t-Goor) zijn volzet tot 2021 …  
Het Lokaal Loket biedt een realistische kijk op het aanbod in Brecht, dit zowel voor de ouders, K&G en het 
lokaal bestuur = signaalfunctie.  
 

Het LOK adviseert de opstart van een (intergemeentelijk/regionaal) lokaal loket 
kinderopvang positief, mits aandacht bij de aankoop van gebruiksvriendelijke software voor 
de ouders en de kinderopvang, welke voor de opvanginitiatieven geen meerwaarde mag 
teweeg brengen. Dit advies wordt geagendeerd op het college van burgemeester en 
schepenen en voor verder gevolg doorgestuurd naar Tijl Aerts van Kina (coördinator 
werkgroep Huis van het Kind).  
 
Grafiek uit de omgevingsanalyse van Huis van het Kind – 2019  
 

 
 
 

3. Groeipakket  
De aanwezigen opvanginitiatieven krijgen geen vragen van ouders over de hervorming van de kinderbijslag. 
Indien hierover vragen zijn, kan men zich altijd wenen tot dienst welzijn.  
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4. Sociale functie kinderopvang  
Er wordt een werkgroep samengesteld om concreet aan de slag te gaan met het doe-pakket ‘kinderopvang 
voor iedereen’ van K&G. Geïnteresseerden voor deze werkgroep zijn: 

- Karin Smout  
- Tulsie Celie  
- Lea Van Hasselt  
- Hilde Buelens 
- Annelies Floren  
- Frans Van Looveren  

Kris zoekt samen met Annelies Van Eyck van het Opvoedingspunt van Brecht een datum (overdag) voor een 
eerste overleg.  
 

5. Kasverslag > wordt later meegedeeld  
 

6. Varia  
a. Week van de Opvoeding  
b. Opleidingen 2019  

- Bodymap voor schoolgaande kinderen  
- Reanimatie voor baby’s en kinderen (communiceren met jeugddienst)  
- Brandveiligheid (de opleiding van het najaar door Humat werd opnieuw als 

zeer positief en interessant ervaren)  
- Grime (Kris informeert bij Landelijke Kinderopvang voor contacten)  
- Landelijke Kinderopvang (Stekelbees) wil graag inzetten op inclusie binnen 

de naschoolse opvang. Deskundigen in de gemeenten kunnen hierbij 
mogelijks helpen > O.C. Clara Fey. Karin volgt verder op.  

c. Frans informeert naar het tekort aan opvangplaatsen binnen Brecht. Wat kan Brecht 
betekenen om dit probleem mee op te lossen?  

- Tulsie meldt dat Landelijke Kinderopvang op zoek is naar nieuwe 
onthaalouders. Het beroep is een drempel geworden o.a. door de strenge 
voorwaarden vanuit het decreet. Men ziet in andere gemeenten 
samenwerkende onthaalouders opstarten, waarbij 2 of meerdere 
onthaalouders in één huis opvang organiseren. De gemeentelijke 
informatiekanalen kunnen benut worden voor de werving van onthaalouders 
+ Kris informeert of er een jobbeurs in Brecht georganiseerd wordt (antwoord 
> er sinds een aantal jaren geen jobbeurs meer georganiseerd in Brecht).  

- Voordelen van het lokaal loket kinderopvang (zie bovenstaand)  
d. Het LOK zoekt nog steeds een nieuwe voorzitter en penningmeester. Kandidaturen 

mogen bezorgd worden aan dienst welzijn, Kris Van Dijck.  
e. Het LOK dient opnieuw samengesteld te worden en dit 6 maanden na de installatie van de 

nieuwe gemeenteraad in de nieuwe legislatuur. Kris deelt de formulieren uit om zich kandidaat 
te stellen voor de algemene vergadering en de raad van bestuur (zie bijlage). Gelieve deze 
formulieren (indien nog niet gebeurd) voor 10 juni te bezorgen aan dienst welzijn 
(kris.vandijck@brecht.be).  

 
7. Volgende vergadering >> AANGEPAST  

maandag 14 oktober – GC Jan vander Noot – 19.30 uur  

 
 
 
 
 
 
 


