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Beleidsplan Kinderopvang 2020 – 2024 

Beoordelingsprocedure in kader van meerjarenprogrammatie voor nieuwe 

plaatsen in uitbreidingsronden voor kinderopvang baby’s en peuters  

 

Situering  

In het decreet van 20 april 2012 staat beschreven dat de Vlaamse Overheid tegen 2020 

kwaliteitsvolle en betaalbare opvangplaatsen wil voorzien voor elk gezin met behoefte aan 

kinderopvang binnen een redelijke termijn en een redelijke afstand.  

 

1. Uitbreidingronde en de adviesrol van het lokaal bestuur 

De adviesopdracht van lokaal bestuur is vastgelegd in Besluit van de Vlaamse Regering van 24 mei 

2013 (BS 18 juni 2013) houdende het lokaal beleid kinderopvang. Artikel 7 bepaalt dat het lokaal 

bestuur advies kan geven aan Kind&Gezin, nu Opgroeien regie, over de uitbreiding van kinderopvang 

op het eigen grondgebied.   

In januari 2021 zal een oproep gelanceerd worden vanuit het Agentschap Opgroeien voor toekenning 

van nieuwe plaatsen inkomenstarief (T2A) voor kinderopvang baby’s en peuters.  In onze Stad 

kunnen deze legislatuur 10  bijkomende plaatsen inkomenstarief (T2A) gerealiseerd worden. 

Adviesrol van het lokaal bestuur 

Het lokaal bestuur zal advies geven over de aanvraagdossiers die ingediend worden én zal een score 

toekennen aan de aanvraagdossiers op basis van de vastgelegde criteria in bijlage.  

Het lokaal bestuur kan over elke aanvraag in zijn Stad een positief of negatief advies uitbrengen aan 

het Agentschap Opgroeien. De dienst Kinderopvang maakt dit advies op volgens de richtlijnen van 

het Agentschap Opgroeien. De deadline wordt bepaald door het Agentschap Opgroeien bij het 

lanceren van de oproep. 

Een positief advies 

Het lokaal bestuur kent een score toe op basis van de vooraf vastgestelde criteria in bijlage. Voor het 

bepalen van deze criteria baseerden we ons op de meerjarenplanning van het lokaal bestuur en op 

een analyse van de noden rond kinderopvang in onze Stad. 

Een negatief advies 

Een negatief advies  kan ertoe leiden dat een aanvraag uitgesloten wordt en dus niet in aanmerking 

komt voor de subsidie. Het lokaal bestuur kan enkel negatief advies geven over een aanvraagdossier: 

- omdat het oordeelt dat deze aanvraag  niet tegemoetkomt aan de lokale behoeften aan 

kinderopvang van baby’s en peuters m. a.w. er is geen nood aan bijkomende opvang met 

inkomenstarief 

http://www.ronse.be/
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 indien de organisator, ondanks herhaaldelijk verzoek van het lokaal loket, weigert samen te 
werken met het lokaal loket;  
In deze nota wordt concreet omschreven wat minimaal verwacht wordt vanuit het 
Agentschap Opgroeien.  

 

Het lokaal bestuur heeft dus de opdracht om een kwalitatief en zorgvuldig advies te formuleren over 

elke aanvraag tot subsidies van een opvanginitiatief gelegen in het grondgebied.  

Om tot een dergelijk advies te komen wordt er verwacht Kind en Gezin dat beoordelingscriteria en 

een beoordelingsprocedure vooraf worden vastgelegd zodat elke aanvraag zodoende objectief 

gescoord kan worden. Deze beoordelingscriteria dienen te vertrekken van de strategische 

meerjarenplanning van het Lokaal Bestuur. Dit vertrekt vanuit een gedragen visie over de nood naar 

aanleiding van een omgevingsanalyse. 

Het Agentschap Opgroeien vindt het raadzaam dat het Lokaal Overleg Kinderopvang betrokken 

wordt bij het formuleren van deze criteria en het beoordelen van de aanvragen volgens de 

vooropgestelde criteria.  

Het lokaal bestuur verbindt zich ertoe om de beoordelingscriteria en de beoordelingsprocedure 

kenbaar te maken aan alle initiatieven van het grondgebied vooraleer initiatieven hun aanvraag 

indienen.  

 

1. STRATEGISCHE MEERJARENPLAN 2019 -2024 

In het strategisch meerjarenplan vinden we onderstaande beleidsdoelstellingen terug: 

Beleidsdoelstelling: Het Lokaal bestuur wenst de tewerkstelling in de Stad te verhogen. 

We blijven ons inzetten voor een gunstig ondernemersklimaat. We zetten het huidig beleid verder 

met aandacht voor het stimuleren van ondernemerschap, administratieve vereenvoudiging en 

digitalisering, bedrijventerreinmanagement, netwerking en samenwerking. 

We steunen de verdere uitbouw van Pont West (fase 2) en de site Cyr Cambier (Van Nassaustraat). 

Daarmee creëren we extra tewerkstelling in onze stad. 

Maatschappelijke ondersteuning door opleiding en begeleiding staat steeds in het teken van 

activering. Een job leidt tot economische zelfstandigheid en versterkt de positie in de maatschappij. 

Het blijft de beste garantie in de strijd tegen armoede en sociale uitsluiting. Het stimuleert de eigen 

ontplooiing. Vandaar zetten we verder in om een groter jobaanbod in Ronse te creëren en meer 

mensen aan het werk te krijgen.  

Beleidsdoelstelling: Het Lokaal Bestuur Ronse maakt een armoedebeleidsplan op, coördineert het 

en volgt het op. Dit met al doel het patroon van armoede te doorbreken en mensen weerbaar te 

maken. 

Het lokaal sociaal beleid streeft naar een toegankelijke dienstverlening, een leefbaar inkomen voor 

iedereen, maar ook naar betaalbare huisvesting, een goede gezondheid, degelijk onderwijs en 

kinderopvang, een ouderenbeleid, het wegwerken van schulden en energiearmoede en een 

uitgebreid zorgaanbod. 

 

https://www.kindengezin.be/img/samenwerking-loket-ko-regelgeving.pdf
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De armoedeproblematiek vormt een grote uitdaging in onze stad. Het Lokaal Bestuur coördineert de 

opmaak en het uitvoeren van een concreet en integraal armoedeplan om het patroon van de 

kansarmoede te doorbreken en mensen meer weerbaar te maken. Er wordt prioritair ingezet op 3 

sporen, namelijk onderwijs, werkgelegenheid en huisvesting. Dit zijn de belangrijkste hefbomen in de 

strijd tegen armoede.  

Niemand wordt aan zijn of haar lot over gelaten. Mensen verdienen kansen en iedereen wordt 

aangespoord om deze met beide handen te grijpen. Rechten impliceren ook plichten. Zo kan ieder 

individu zich ten volle ontplooien en deelnemen aan de samenleving.  

Het bestrijden van kinderarmoede vormt een prioriteit in het armoedeplan. 

Hiertoe wordt de samenwerking aangegaan met alle betrokken actoren, zoals de stad en het OCMW, 

de scholen, de VDAB, het middenveld, het Huis van het Kind, de armoedeorganisaties, de huisartsen, 

de experten en academici.  

 

Beleidsdoelstelling: Het Lokaal Bestuur zet in op een kindervriendelijke stad. 

Wij willen Ronse verder uitbouwen als een kindvriendelijke stad. In de stad moeten er voldoende, 
toegankelijke, betaalbare en flexibele kinderopvangplaatsen zijn. De stad neemt initiatieven om op een 
eenvoudige manier beschikbare plaatsen te zoeken in de regio. Daarbij ondersteunen we ook de 
onthaalouders. Deze vormen een spil in ons beleid.  
 
De stad blijft voorzien in een degelijke, flexibele ochtend- en avondopvang door het OCMW 
(Buitenschoolse Kinderopvang – BKO) en in een goede speelpleinwerking tijdens de schoolvakanties.  
We doen dit met aandacht voor de noden van jonge, werkende gezinnen. De huidige werking van het 
BKO wordt geëvalueerd en waar mogelijk geoptimaliseerd.  
 
Het Huis van het Kind bouwen we verder uit ter ondersteuning van ouders met opvoedingsvragen. We 
doen dat met het oog op het bekomen van het label: ‘kindvriendelijke stad’.  
 
 
Beleidsdoelstelling: Inzetten op een divers en kwalitatief aanbod voor kinderen en jongeren tijdens 
de vakanties. 
 
We ondersteunen verschillende vakantie-initiatieven, ook voor mensen met een beperking of 
maatschappelijk kwetsbare mensen. 
 
We waarderen de huidige speelpleinen op en, waar mogelijk, worden parkjes- en speelzones 
aangelegd. We voeren een speelweefseltoets in. Het Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen kan 
hierbij een belangrijke partner zijn.  
Bij de programmatie van het cultuur-, sport- en vrijetijdsaanbod besteden we blijvend aandacht aan 
de allerkleinsten.  
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2. OMGEVINGSANALYSE 

2.1   Samenstelling van de bevolking 
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Cijfers van kinderen met de beperking van het VAPH 

NOOT : enkel kinderen en jongeren van de door het VAPH  gesubsidieerde ondersteuning (MFC, RTH, 

PAB..).  

leeftijdscategorie BOB RTH MFC PAB PVB IMB PG 

 0 -  5 6 7       <5 0 

 6 – 11 23 26 5 <5   21 0 

12-17 13 7 10 5   15 0 

18 - 21 14 11 6 <5   9 6 

22 - 25 6 10 <5   <5 6 7 

26 - 35 6 12     28 19 19 

36 - 45 <5 17     13 19 10 

46 - 55 <5 13     26 26 12 

56 - 65 <5 8     18 43 7 

ouder dan 65 0 5     6 53 <5 

onbekend 0 <5       <5 0         

 

Legende 

BOB = 

 

 

basisondersteuningsbudget 

  
RTH = rechtsreeks toegankelijke hulp 

  
PAB = persoonlijk assistentiebudget 
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PVB =  persoonsvolgend budget 

  
IMB individuele materiële bijstand 

  
PG = aantal wachtenden op volwassenondersteuning 

 

Conclusie: 

- Ronse heeft een relatief jonge bevolking. 

- Ten opzicht van Oost Vlaanderen en Vlaanderen hebben wij een hoger aandeel kinderen 

tussen 0-18 jaar. 

- In onze Stad wonen 886 kinderen met de leeftijd van 0-2 jaar, die potentieel op zoek zijn 

naar een plaats in de voorschoolse kinderopvang. 

- In onze Stad wonen 3.250 kinderen met de leeftijd van 3 tot 11 jaar, die potentieel op zoek 

zijn naar een kwalitatief vakantie aanbod of voor en naschoolse opvang / vrije tijd. 

- Meer dan 50% van de 0 – 2 jarigen hebben een niet Belgische afkomst. Dit geldt ook voor de 

kinderen met de leeftijd van 3 tot 11 jaar. 

- Het totaal aantal kinderen met een beperking in Ronse is moeilijk in kaart te brengen en 

vraagt nog verder onderzoek. 

 

 

2.2 Socio-economisch profiel 
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OKI-cijfer op het niveau van de statistische sectoren - basisonderwijs (2017-2018) 

 

 

De Vlaamse overheid meet het aantal kansarmen in het onderwijs via de zogenaamde onderwijs 

kansarmoede indicator (OKI). Dit OKI-cijfer geeft weer op hoeveel van de vier leerlingenkenmerken 

(thuistaal niet-Nederlands4, laag opleidingsniveau van de moeder5, ontvangen van een schooltoelage, 

wonend in een buurt met hoge mate van schoolse vertraging6) een leerling gemiddeld aantikt. 

 

Conclusie: 

- De armoedeproblematiek vormt een grote uitdaging in onze stad en specifiek de 

kinderarmoede. Deze wordt momenteel ingeschat op 20,7%. 

- 1 op 5 kinderen wordt geboren in een kansarm gezin. 

- Het gemiddeld netto belastbaar inkomen ligt 21% lager dan Vlaams Gewest 

- De werkloosheidsgraad bedraagt 9,63 % en ligt veel hoger dan Oost Vlaanderen of 

het Vlaams Gewest. 

- De wijken met de meest kwetsbare kinderen zijn: Prinskouter, Marijve, Floréal en 

Scheldekouter. 
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2.2 Aanbod Kinderopvang 
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Aantal plaatsen met ruime openingstijden in Ronse = flexibele opvang 

- KO Glorieux heeft 99 modules ROM (ruimere openingsuren). Elke module staat voor 

75 kindaanwezigheden  van 30 en 59 minuten. Vanaf 60 minuten wordt een tweede 

aanwezigheid geteld. zij bieden die aan voor 7:00 (vanaf 4:00) en na 18:00 (tot 22:00) 

en op zaterdag; 

-  3 initiatieven voorzien weekendopvang (1 structureel, 2 op vraag ); 

-  2 initiatieven zijn open vanaf 6u30; 

- Alle andere initiatieven zijn open tussen 7:00 – 18:00. 

Zicht op aantal plaatsen occasionele en dringend opvang 
 

- Er zijn 22 plaatsen voor dringende opvang in Ronse waarvan 6 plaatsen door de Stad 

Ronse worden gesubsidieerd. 

Aantal plaatsen voor baby’s en peuters met een specifieke zorgbehoefte 

- Momenteel worden er geen baby’s of peuters met een specifieke zorgbehoefte 

opgevangen in de erkende opvanginitiatieven in Ronse; 

- De meeste opvanginitiatieven bekijken dit dossier per dossier en staan daar over het 

algemeen wel voor open; 

- Er zijn geen structurele plaatsen voor kinderen met een specifieke zorgbehoefte in 

Ronse. 

- Fiola vzw biedt ambulante en mobiele ondersteuning aan gezinnen met een baby, 

kind of jongere in Oost-Vlaanderen.  Ze begeleiden premature baby’s en 

kinderen/jongeren van 0 tot 18 jaar met (een vermoeden van) 

ontwikkelingsproblemen, een verstandelijke of motorische beperking. Daarnaast kan 

er een bijkomende beperking zijn zoals autisme, specifieke medische zorgen, 

psychische problemen, Developmental Coordination Disorder (DCD), gedrags- en/of 

emotionele problemen, … 

- In Ronse bestaat Akabé, een afdeling van Scouts Ronse,  die zicht richten naar 

kinderen en jongeren met een beperking binnen scouting.  
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- Voor vakantie-opvang wordt er in praktijk naar Oudenaarde doorverwezen: 

Levensblij 

Conclusie: 

- In totaal heeft Ronse 395 plaatsen in de voorschoolse kinderopvang. 

- 44 % van de 0 – 3 jarigen kunnen een plaats vinden in de voorschoolse kinderopvang. 

- Deze plaatsen worden voornamelijk aangeboden in een groepsopvang. 

- 354 plaatsen zijn inkomensgerelateerde plaatsen, waarbij ouders volgens hun inkomen 

betalen. Hiermee scoren we gemiddeld hoger dan het Oost-Vlaams gemiddelde. 

- Deze plaatsen zijn echter voornamelijk geconcentreerd in het centrum van de Stad: Broeke, 

Hogerlucht, Sancta Maria, Prinskouter, Kloef, Marijve, Ninoofsesteenweg, Ronse Centrum. 

- Met de hoogste concentratie rond Kinderdagverblijf Glorieux en Kinderdagverblijf 

Sprookjesbos. 

- De niet inkomensgerelateerde plaatsen zijn voornamelijk bijkomend georiënteerd ten 

noorden en zuiden van de Ninoofsesteenweg. 

- Slechts 12 plaatsen worden gesubsidieerd aan de plus subsidie, die zich voornamelijk richt 

naar kwetsbare gezinnen. 

- 91% van de gezinnen kiest ervoor om zijn kind in Ronse naar de opvang te sturen. 

- 30% van de kinderen in de opvangvoorziening komen vanuit omliggende gemeenten, 

voornamelijk vanuit Wallonië. 

- 70% van de opvangplaatsen wordt ingenomen door kinderen uit Ronse: 276 plaatsen. 

- De gemiddelde dagprijs voor ouders met een attest inkomenstarief bedraagt 11,09 euro. Dit 

is 3 euro per dag minder dat het gemiddelde in Oost Vlaanderen. 

- 30% van de ouders betalen minder of gelijk aan het standaardminimum. 

- De flexibele opvang en de dringende en occasionele opvangplaatsen zijn beperkt tot enkele 

voorzieningen. 

- De inclusie opvang is nog niet structureel ingebed hoewel voorzieningen hiervoor wel 

openstaan. 

 

3. Behoefte aan Kinderopvang 

 

3.1 Onderzoek  

In 2018 werd het gebruik van én de behoefte aan kinderopvang bij ouders met jonge kinderen (3 
maanden - 3 jaar) in het Vlaamse Gewest onderzocht door HIVA - KU Leuven, in samenwerking met 
Kind en Gezin. Dit onderzoek werd gevoerd in het kader van het Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid 
en Gezin (SWVG). 

Uit de bevraging bij 6.594 gezinnen kwam naar voren dat 87% van de niet-schoolgaande kinderen 
werd opgevangen in 2018, ofwel in een groepsopvang of gezinsopvang (formele opvang) ofwel bij 
grootouders, andere familieleden of vrienden (informele opvang). Met andere woorden 13% werd 
niet opgevangen, noch in de formele, noch in de informele opvang. Van die gezinnen gaf 37,7% aan 
dat dit een bewuste keuze is, met het oog op het welzijn van hun kind. 23,4% van de niet-
schoolgaande kinderen werd niet opgevangen in de formele opvang. 

De meeste ouders (58,2%) combineerden formele opvang met informele opvang. Gemiddeld gaan 
kinderen 3,6 dagen per week naar de formele opvang (meestal op dinsdag en donderdag), terwijl de 
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grootouders (of andere familieleden of vrienden) gemiddeld 1,7 dagen per week voor de kinderen 
zorgen (meestal op woensdag en vrijdag). 

De meest aangehaalde reden waarom ouders gebruik maken van opvang is omdat ze willen blijven 
werken. Uit dit onderzoek kwam ook duidelijk naar voren dat het regelmatig gebruik van opvang 
hoger ligt als de moeder werkt dan als de moeder niet werkt. Kansarme gezinnen en gezinnen met 
een moeder van niet-Belgische origine maakten, net zoals in voorgaande studies in 2009 en 2013, 
minder gebruik van opvang. 

Kansarmoede status van het gezin blijkt een minder belangrijke determinant van het opvanggebruik 
te zijn dan werkstatus van de moeder. Gezinnen met een moeder van niet-Belgische origine maken 
minder regelmatig gebruik van formele en/of informele opvang (55.5% versus 91.8%), van formele 
opvang al dan niet in combinatie met informele opvang (48.2% versus 84.0%) en van informele 
opvang al dan niet in combinatie met formele opvang (15.6% versus 49.3%) dan gezinnen met een 
moeder van Belgische origine.  

Ongeveer 36% van de regelmatige gebruikers maakt gebruik van formele en/of informele opvang 
op atypische momenten (tijdens één of meerdere dagen in de week). Specifiek voor de formele 
opvang bedraagt dit aandeel ongeveer 16%, wat driemaal kleiner is dan het aandeel van 49% voor de 
informele opvang; Zowel voor de formele als informele opvang is opvang na 18 uur de meest 
voorkomende vorm van opvang op een atypisch moment (resp. 9.3% en 34.5%). 

Alleenstaanden zijn grotere gebruikers van formele en/of informele opvang op atypische momenten 
dan samenwonenden/gehuwden (43.1% versus 34.7%) 

Tot slot, 8,31% (14.831 kinderen) had midden 2018 een onvervulde behoefte aan formele opvang. 
Gemiddeld genomen bedroeg deze onvervulde behoefte 2,6 dagen per week.  

 

3.2 Bevindingen Lokaal Loket Kinderopvang 

In 2020 waren er: 

 1475 bezoekers van de website; 

 442 zoekopdrachten naar vrije plaatsen.  

Conclusie: 

- De website is onvoldoende gekend; 

- De gegevens zijn niet allemaal up to date qua vrije plaatsen; 

- De site wordt wel gebruikt om een overzicht te krijgen over de spreiding van de verschillende 

initiatieven; 

- Unieke vragen aan het lokaal loket via de software worden weinig gesteld; 

- Aan de opvanginitiatieven worden er wel vragen gesteld via de software; 

- Vragen rond vakantieopvang in de kerstvakantie en opvang op flexibele uren kunnen moeilijk 

beantwoord worden. 

In 2021 willen we inzetten op een bekendmaking van deze site, het is dan extra belangrijk dat deze 

site up to date wordt gehouden door de initiatieven.  

We plannen in het voorjaar een vorming voor de initiatieven om met deze tool te leren werken.  
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Conclusie: 

- Inzet op uitbreiding van de voorschoolse kinderopvang verspreid over het grondgebied; 

- Inzet op inkomensgerelateerde plaatsen; 

- Inzet op opvang voor kinderen met een specifieke zorgbehoefte; 

- Inzet op opvang op atypische momenten ( flexibele opvanguren); 

- Inzet op Trap 3 = Plussubsidie en occasionele en dringende plaatsen gezien het kwetsbaar 

socio economisch profiel van de Stad. 

 

3. BEOORDELINGSCRITERIA  

1.Het opvanginitiatief is gelegen in een wijk waar nood is aan bijkomende opvangplaatsen = totaal 

van 10 punten te behalen. (Criterium bij wanneer bijkomende plaatsen gerealiseerd worden) 

Het lokaal beleidsplan heeft als doelstelling om een kinderopvangbeleid te voeren dat streeft naar  
kwalitatieve, toegankelijke en behoefte dekkende kinderopvang voor kinderen tussen 0 en 3 jaar 
verspreid over het grondgebied.  

 

-De wijk waar het opvanginitiatief gelegen is telt max. 30% IKT opvangplaatsen ten opzichte van het 

aantal kinderen onder de 3 jaar = 10 punten  

-De wijk waar het opvanginitiatief gelegen is telt min. 31% en max. 50% IKT opvangplaatsen ten 

opzichte van het aantal kinderen onder de 3 jaar = 5 punten  

-De wijk waar het opvanginitiatief gelegen is telt min. 51% IKT opvangplaatsen ten opzichte van het 

aantal kinderen onder de 3 jaar = 1 punt  

Het begrip wijk wordt afgebakend volgens de statistische sectoren . Zie kaartjes in bijlage van 

provincie in cijfers 

Motivering voor criterium 1:  

Ronse telt een aantal wijken waar het aantal opvangplaatsen in verhouding tot het aantal kinderen 

jonger dan 3 jaar zeer beperkt is. Het spreekt voor zich dat de nood aan kinderopvang in deze wijken 

groter is dan in wijken waar reeds een hoger percentage aan plaatsen beschikbaar is. Dit criterium 

voldoet ook aan de doelstelling om opvang binnen een redelijke termijn en afstand te voorzien voor 

elk gezin dat kinderopvang nodig heeft.  

 

2. Het opvanginitiatief is gelegen in een kwetsbare wijk volgens de drempelwaarden (Criterium bij 

nieuwe als omschakeling van plaatsenTrap 2 subsidies, Trap 3 plussubsidies, occasionele en 

dringende opvangplaatsen) = Totaal van 5 punten te behalen 

Het lokaal beleidsplan wil alle kinderen kansen geven. Kinderarmoede is een prioriteit binnen het 
armoedebeleidsplan.  

 

- Donker rode zones: 5 punten 
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- Licht rode zones: 3 punten 

- Oranje zones :2 punten   

- Gele zones: 1 punt 

- Groene en witte zones: 0 punten 

De kwetsbare wijken worden afgebakend op basis van het OKI cijfer. 

 

 

Motivering voor criterium 2 :  

De voorschoolse vertraging in onze Stad is hoog. 19% van de leerlingen in het eerste leerjaar hebben 

een schoolse achterstand van 1 jaar. Door in te zetten op uitbreiding van de initiatieven in de 

buurten met veel voorschoolse vertraging hopen we de drempels naar kinderopvang te verkleinen.  

 

3. De opvanglocatie werkt met flexibele opvanguren = totaal van 4 punten te behalen.  

Het lokaal beleidsplan heeft als beleidsdoelstelling :  

‘streven naar een opvangplaats voor elk kind in het sterke lokale aanbod’ en ‘we  

willen daarbij maximaal streven naar kinderopvang op maat. Flexibele opvang is 

nuttig voor medewerkers uit horeca of ziekenhuizen’. 

 

Onder flexibele opvanguren wordt verstaan:  
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- vroege opvang (voor 7 uur) : 1 punt  

- late opvang (na 18 uur – 22 uur): 1 punt 

- nachtopvang ( tussen 22 uur –  6 uur): 1 punt 

- opvang tijdens het weekend (zaterdag en zondag) : 1 punt 

Ruimere opvanguren = minimum een uitbreiding van 30 min voor- of na de standaarduren (van 7u00 

tot 18u00)  

-De locatie biedt de standaardopvanguren of minder aan binnen de Stad: 0 punten  

De standaarduren worden vastgelegd op van 7u00 tot 18u00. 

Motivering voor criterium 3: 

De meerderheid van de opvanginitiatieven in Ronse werkt volgens de vooropgestelde normen van 

Kind & Gezin voor wat betreft openingsuren en –dagen. Het loket kinderopvang krijgt steeds vaker 

de vraag of er opvanginitiatieven zijn die vroeger open zijn dan 7 uur of later dan 18 uur of voorzien 

in weekendopvang 

 

4. Betrokkenheid van de organisator bij de stad/gemeente = totaal van 3 punten te behalen.  

Het lokaal beleidsplan heeft als beleidsdoelstelling : 

het opnemen van een regierol op vlak van welzijn en onderwijs, door in te zetten op het aantrekken  

van sociale actoren en de samenwerking tussen sociale actoren bevorderen 

 

-De organisator neemt deel aan de vergaderingen of initiatieven van het Lokaal Overleg 

Kinderopvang = 1 punt  

Deelnemen = minstens de helft van de vergaderingen aanwezig of verontschuldigd hebben bij 

afwezigheid  

- De organisator werkt mee aan het lokaal loket kinderopvang = 2 punten  

Meewerken =  

- Heeft zijn vrije plaatsen kenbaar gemaakt via het digitaal platform dat de stad Ronse ter 

beschikking stelt  (1 punt) 

- De vragen die via het contactformulier van het lokaal loket kinderopvang werden gesteld, 

werden allemaal beantwoord binnen de maand. (1 punt)  

Voor nieuwe organisatoren zal een verklaring op eer gevraagd worden, waarbij de organisator 

verklaart daar in de toekomst aan te voldoen. 

Motivering voor criterium 4: 

Het is enkel door een grote betrokkenheid van alle opvanginitiatieven bij het lokaal bestuur dat 

Ronse een verschil kan maken voor ouders met een nood aan kinderopvang. Door samenwerking in 

het belang van de ouders, door samen nadenken over de juiste accenten en prioriteiten, door vrije 

plaatsen aan te duiden op het digitaal platform van het Lokaal Loket kinderopvang, draagt iedereen 

zijn steentje bij tot het bieden van antwoorden aan de noden van ouders.  
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4. BEOORDELINGSPROCEDURE  

Stedelijke procedure voor uitbreidingsronden  

De ambtenaar lokaal loket kinderopvang van het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) neemt bij de 

bekendmaking van een oproep voor uitbreidingsronden van Kind & Gezin volgende taken op zich:  

- De oproep voor uitbreidingsronden van Kind & Gezin zo snel mogelijk doorsturen naar alle 

opvanginitiatieven op het grondgebied en wordt gepubliceerd op de website van de Stad.  

- De beoordelingscriteria en de procedure worden op de website van de Stad gepubliceerd. 

- De opvanginitiatieven kunnen verduidelijkende vragen stellen aan de ambtenaar lokaal loket 

kinderopvang die evt. na verder onderzoek antwoord zal bieden.  

- De opvanginitiatieven kunnen de ambtenaar lokaal loket kinderopvang van het LOK 

aanspreken voor ondersteuning bij het indienen van de aanvraag bij wijze van 

adviesverlening met betrekking tot de inhoud van de aanvraag.  

- Wil de aanvrager bij het indienen van een subsidie-aanvraag opgenomen worden in de 

beoordelingsprocedure van het lokaal bestuur, dan wordt de aanvrager geacht:  

o Een kopie van de definitieve subsidie aanvraag onmiddellijk na indiening bij Kind & 

Gezin, ook door te sturen via mail naar de ambtenaar lokaal loket kinderopvang van 

het LOK naarhuisvanhetkind@ronse.be zijn.  

o De ambtenaar lokaal loket kinderopvang van het LOK stuurt per mail een 

ontvangstbevestiging; 

o Verduidelijkende vragen van de ambtenaar lokaal loket kinderopvang met betrekking 

tot de aanvraag te beantwoorden.  

o Beloftes gemaakt in de aanvraag ook na te komen nadat eventuele subsidies zijn 

toegekend.  

 

De ambtenaar lokaal loket kinderopvang bereidt de beoordeling van de aanvragen voor door:  

1. Elke aanvraag te toetsen aan de door de gemeenteraad vastgelegde beoordelingscriteria en 

hier een objectieve score aan toe te kennen.  

 

2. De ambtenaar lokaal loket kinderopvang van het LOK  formuleert per aanvraag een 

zorgvuldig en kwalitatief advies en legt dit voor aan het College van Burgemeester en 

Schepenen.  

 

3. Het betreffende opvanginitiatief ontvangt een brief met de melding van wanneer het dossier 

zal voorgelegd worden aan het College van Burgemeester en Schepenen waarbij de 

aanvrager zijn hoorrecht kan uitoefenen.   

 

4. De ambtenaar bezorgt na de beslissing van het College de gemotiveerde beslissing aan de 

aanvrager. 

 

5. De ambtenaar lokaal loket kinderopvang stuurt het advies tijdig door naar Kind & Gezin en 

stuurt hiervan een kopie naar de leden van het LOK. 

  

mailto:huisvanhetkind@ronse.be
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Bijlages  

Bijlage 1 :  
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Bijlage 2 : Per wijk  het aantal kinderen van 0 t.e.m. 2 jr  versus het aantal opvangplaatsen in Ronse 

voor babys ’ en peuters in die wijk 

Bron : https://provincies.incijfers.be/databank 

 

   

 

 

  

https://provincies.incijfers.be/databank
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