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Sociaal Huis.
Afsluiten van een Samenwerkings- en verwerkingsovereenkomst tussen het Lokaal
bestuur Ronse en de firma VANDASIN voor de software 'Kinderopvangwijzer'.
Goedkeuring.
Bevoegdheid/rechtsgrond
˗
˗
˗

Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikels 40 en 41.
Het besluit van de Vlaamse regering van 14 december 2018 houdende de toekenning
van een subsidie van het Lokaal Loket Kinderopvang.
De beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen d.d. 06 december
2021 aangaande de samenwerkings- en verwerkingsovereenkomst met VANDASIN
voor de software ‘Kinderopvangwijzer’.

Relevante documenten
˗
˗
˗

Samenwerkingsovereenkomst tussen het Lokaal Bestuur Ronse en firma
VANDASIN.
Verwerkingsovereenkomst Lokaal Bestuur Ronse-VANDASIN.
Verslag Lokaal Overleg Kinderopvang van 20 maart 2021.

Feiten/context/motivering
Het College van Burgemeester en Schepenen besliste in haar zitting van 13 mei 2019 om
principieel akkoord te gaan met de verankering van het Lokaal Loket Kinderopvang binnen
de werking van het Sociaal Huis.
Sinds 2020 is het lokaal loket erkend en gesubsidieerd voor de volgende opdrachten :
1. Registratie van alle unieke opvangvragen die bij het Lokaal Loket Kinderopvang
worden gesteld, volgens de richtlijnen vermeld in de brochure Lokaal Loket
Kinderopvang
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2. Informeren van gezinnen binnen een redelijke termijn over beschikbare
kinderopvangplaatsen en hen indien nodig in contact brengen met de
opvanglocaties. Daarbij wordt aandacht besteed aan de noden van kwetsbare
gezinnen
3. Samenwerking met alle kinderopvanglocaties binnen het werkingsgebied en met
instanties die werken met gezinnen die kinderopvangvragen kunnen hebben
4. Informeren van externe partners (lokale besturen, organisatoren en Kind en Gezin)
over de vragen naar kinderopvangplaatsen
5. Meewerken aan de doelstellingen van het Huis van het Kind, als er een Huis van
het Kind actief is in het werkingsgebied.
De website www.kinderopvangwijzer.be/ronse is een software van de firma VANDASIN en
reeds in beheer van het Sociaal Huis en heeft als doel om de rendabiliteit van deze
dienstverlening/ontwikkeling van het platform te optimaliseren, in het belang van de lokale
bevolking en ten einde de noden voor een kinderopvang in kaart te brengen.
Naar aanleiding van bovenstaande subsidieoproep, werd er door de firma Vandasin een
nieuwe ‘loketmodule’ ontwikkeld. Dit biedt verschillende extra functionaliteiten, die de
gevraagde registratie van gegevens mogelijk maakt om te kunnen voldoen aan de
voorwaarden tot erkenning en subsidie van het Lokaal Loket Kinderopvang. De
samenwerking tussen de partijen werd beschreven en vastgelegd in de overeenkomst
tussen VANDASIN en het lokaal bestuur en legt de modaliteiten en engagement van 2 jaar
vast. Om de persoonsgegevens via deze software te verwerken is ook een
verwerkingsovereenkomst toegevoegd als bijlage in samenwerking met VVSG.
Adviezen/visum
Het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) adviseert een verdere samenwerking met
VANDASIN in het kader van de kinderopvangwijzer.
Het advies van de informatieveiligheidsconsulent van de provincie hieromtrent.
Voorstel
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen d.d. 06 december 2021.
Besluit: Met algemene stemmen :
Artikel 1:
Goedkeuring te verlenen aan het aangaan van de Samenwerkingsovereenkomst met de
firma VANDASIN voor de software ‘Kinderopvangwijzer’.
Artikel 2:
Goedkeuring te verlenen aan de verwerkingsovereenkomst met VANDASIN.
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