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BEOORDELINGSPROCEDURE in kader van meerjarenprogrammatie voor nieuwe 

plaatsen inkomenstarief (T2A) voor kinderopvang baby’s en peuters. 

  

1. Uitbreidingronde en de adviesrol van het lokaal bestuur 

De adviesopdracht van het 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, 

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 gemeente kunnen deze legislatuur 7 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 gemeente een positief of negatief 

advies uitbrengen aan het Agentschap Opgroeien. De verantwoordelijke 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 8 punten op basis van de vooraf vastgestelde 

criteria in bijlage. 

Voor het bepalen van deze criteria en de analyse rond noden rond kinderopvang  

baseerden we ons op de kennis van onze medewerkers èn ervaringsdeskundigen 

kinderopvang Hanne De Braekeleer en Annick Depraetere.  

 

Hanne is maatschappelijk werker bij de sociale dienst van OCMW Brakel en tevens 

afgevaardigde voor het Huis Van het Kind Zottegem 

Annick is coördinator van het IBO Brakel/Horebeke en secretaris van het Lokaal overleg 

kinderopvang. 

 

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 

 indien de organisator, ondanks herhaaldelijk verzoek van het lokaal loket, weigert 

samen te werken met het lokaal loket;  
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o In deze nota wordt concreet omschreven wat minimaal verwacht wordt 

vanuit het Agentschap Opgroeien.  

 

 

2. Aanvraagdossier indienen bij lokaal bestuur 

Een organisator kinderopvang die een aanvraag voor uitbreiding indient bij het 

Agentschap 

Opgroeien is verplicht deze aanvraag ook bekend te maken bij het lokaal bestuur. De 

aanvraag dient  uiterlijk voor de deadline van het Agentschap Opgroeien het lokaal bestuur 

te bereiken.  

Deze aanvraag kan ingediend worden via kinderopvang@brakel.be 

 

Bij ontvangst van het dossier krijgt u een ontvangstbevestiging binnen de 15 werkdagen.  

Organisatoren die hun aanvraagdossier mondeling willen toelichten, kunnen dit aangeven 

bij het indienen van het dossier bij het lokaal bestuur. 

 

De deadline voor het indienen van de aanvraag bij het Agentschap Opgroeien en bij het 

lokaal bestuur wordt bepaald door het Agentschap Opgroeien  en wordt bij de oproep in 

januari 2021 gecommuniceerd.  

 

Terugkoppeling advies 

Organisatoren die een aanvraagdossier ingediend hebben worden via e-mail op de 

hoogte gebracht van het advies en de eindscore van het lokaal bestuur volgens de timing 

die het Agentschap Opgroeien oplegt. Een overleg voor bijkomende info kan op 

aanvraag: organisatoren hebben het recht om op hun verzoek gehoord te worden over 

het advies dat door het lokaal bestuur aan hun dossier werd toegekend. 

 

3. Rol Lokaal overleg Kinderopvang 

Het LOK werd geïnformeerd over de meerjarenprogrammatie en gaf advies over de 

criteria en beoordelingsprocedure op een LOK- overleg op 24 november 2020 

Het LOK wordt op de hoogte gehouden van de stand van zaken én het advies van het 

lokaal bestuur. 

 

4. Bekendmaking beoordelingsprocedure 

De (potentiële) organisatoren van kinderopvang in Brakel worden op de hoogte gebracht 

van de beoordelingsprocedure en de vastgestelde criteria via: 

 via de website van de gemeente 

 via de facebookpagina van de gemeente 

 via het gemeentelijk infoblad 
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5. Contactpersoon lokaal bestuur 

Indien organisatoren vragen hebben over de criteria en beoordelingsprocedure van het 

lokaal bestuur of over het advies dat over hun aanvraag werd gegeven, kan men contact 

opnemen met :  

Annick Depraetere 

kinderopvang@brakel.be 

055/42.84.53 
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