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GEMEENTERAAD
Zitting van 21 december 2018
Besluit

Samenstelling:
Aanwezig:
mevrouw Ilse Bats, raadslid-voorzitter (sp.a); de heer Lieven Dehandschutter, burgemeester (N-
VA); mevrouw Christel Geerts, schepen (sp.a); de heer Peter Buysrogge, schepen (N-VA); 
mevrouw Sofie Heyrman, schepen (Groen); mevrouw Annemie Charlier, schepen (N-VA); de heer 
Gaspard Van Peteghem, schepen (sp.a); mevrouw Marijke Henne, schepen (N-VA); de heer Wout 
De Meester, schepen (Groen); de heer Carl Hanssens, schepen (N-VA); de heer Kris Van der 
Coelden, schepen (sp.a); de heer Marc Heynderickx, raadslid (CD&V); de heer Jos De Meyer, 
raadslid (CD&V); de heer Frans Wymeersch, raadslid (Vlaams Belang); de heer Roland 
Pannecoucke, raadslid (Vlaams Belang); de heer Piet De Cock, raadslid (Vlaams Belang); de heer 
Ronny Suy, raadslid (Open Vld); mevrouw Lieve Van Daele, raadslid (CD&V); mevrouw Ine 
Somers, raadslid (Open Vld); de heer Julien Ghesquière, raadslid (CD&V); de heer Mike 
Nachtegael, raadslid (sp.a); de heer Bart Merckx, raadslid (N-VA); de heer Bart Foubert, raadslid 
(Groen); mevrouw Anita Dhollander, raadslid (CD&V); mevrouw Veerle De Beule, raadslid (N-VA); 
de heer Hasan Bilici, raadslid (sp.a); de heer Ali Salhi, raadslid (SOS 2012); mevrouw Monique 
Van Hecke, raadslid (CD&V); de heer Maxime Callaert, raadslid (N-VA); de heer Bart De Bruyne, 
raadslid (Groen); mevrouw Femke Pieters, raadslid (Vlaams Belang); de heer Marcel Van Looy, 
raadslid (N-VA); de heer Luk Huys, raadslid (N-VA); de heer Filip Baeyens, raadslid (N-VA); 
mevrouw Kelly Van Elslande, raadslid (N-VA); de heer Jan Snellings, raadslid (Vlaams Belang); 
mevrouw Mia Mortier, raadslid (SOS 2012); de heer Filip Herman, raadslid (N-VA); de heer Aster 
Baeck, raadslid (Groen); de heer Johan Verhulst, algemeen directeur; de heer Ronan Rotthier, 
adjunct-algemeen directeur

Afwezig:
de heer Ali Alci, raadslid (sp.a); de heer Jens Vrebos, raadslid (CD&V)

30 2018_GR_00375   - Beoordelingscriteria voor aanvragen dringende opvang en 
plussubsidie: goedkeuring -  

Behandelende cluster - dienst
Welzijn - Kinderopvang

Bondige toelichting
Op 24 augustus 2018 keurde de gemeenteraad de procedure en criteria goed ter beoordeling 
(bij uitbreidingsronden van Kind en Gezin) van subsidieaanvragen ingediend door 
opvanginitiatieven. Dankzij deze objectieve beoordeling kan het lokaal bestuur voldoen aan de 
vereiste van Kind en Gezin om een zorgvuldig advies te formuleren bij het aanvragen van 



21 december 2018 - 2018_GR_00375 2/4 Grote Markt 1 – 9100 Sint-Niklaas

subsidies voor kinderopvang. Deze criteria werden gebruikt bij de beoordeling van de aanvragen 
in de uitbreidingsronde voor nieuwe trap 1 en trap 2 plaatsen in september 2018.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om nieuwe beoordelingscriteria goed te keuren, nu 
specifiek voor het bekomen van een subsidie voor dringende opvangplaatsen en voor de 
plussubidie (trap 3), zodat deze kunnen gebruikt worden bij beoordeling van de subsidie-
aanvragen die opvanginitiatieven in Sint-Niklaas willen indienen.

Juridische grond
Besluit van de Vlaamse Regering van 22 november 2013 over de subsidies voor kinderopvang 
van baby's en peuters.

Argumentatie
Op 30 oktober 2018 informeerde Kind en Gezin de lokale besturen over de subsidieoproepen 
die in 2018 nog zouden gelanceerd worden en wat de rol van het lokaal bestuur hierbij is. 
Het gaat om drie nieuwe subsidieoproepen:
1. Subsidie voor ruimere openingsuren groepsopvang. Hiervoor wordt 1.188.000 EUR voorzien 
in Vlaanderen. Oost-Vlaanderen komt in aanmerking voor 170 modules. 
Kinderopvanginitiatieven kunnen subsidiemiddelen aanvragen wanneer ze opvang voorzien 
voor meer dan elf uren per dag, in het weekend of op feestdagen. De initiatieven kunnen 
hiervoor modules aanvragen. Elke module bestaat uit 75 kindaanwezigheden. Per module wordt 
1.500 EUR subsidie voorzien. 
Het lokaal bestuur heeft de opdracht om vanuit de regierol een negatief advies te formuleren 
voor opvanginitiatieven die op deze oproep intekenen, maar niet voldoen aan één van twee 
voorwaarden, namelijk:
- de aanvraag komt tegemoet aan de specifieke lokale behoefte aan opvang;
- de organisator werkt mee aan het lokaal loket kinderopvang.
2.  Subsidie voor dringende opvangplaatsen. Hiervoor wordt 1.136.000 EUR voorzien in 
Vlaanderen voor de realisatie van honderd dringende opvangplaatsen. Sint-Niklaas kan in 
aanmerking komen voor drie van deze honderd plaatsen ter waarde van 34.016 EUR. 
Kinderopvanginitiatieven kunnen subsidies aanvragen voor dringende opvangplaatsen wanneer 
ze met deze plaatsen voldoen aan onder andere de voorwaarde om drie verschillende kinderen 
per jaar per dringende plaats op te vangen. Het lokaal bestuur heeft de opdracht een zorgvuldig 
advies te formuleren voor de aanvragen die ingediend worden door kinderopvanginitiatieven. 
Dit advies moet opgemaakt worden op basis van vooropgestelde beoordelingscriteria. De 
criteria moeten ten laatste op 31 december 2018 bekendgemaakt worden aan alle 
opvanginitiatieven op het grondgebied. Het advies moet ten laatste 15 maart 2019 ingediend 
worden bij Kind & Gezin.
3. Uitbreiding Plussubsidie. Deze oproep kadert binnen de derde fase van het investeringsplan 
voor 2018-2019, bekendgemaakt door Kind & Gezin op 29 maart 2018. Voor de Plussubsidie 
wordt 288.078 EUR voorzien in Vlaanderen voor de omschakeling van bestaande plaatsen trap 2 
naar trap 3 (plussubsidie). De subsidie bedraagt momenteel 681 EUR per plaats per jaar. Sint-
Niklaas komt in aanmerking voor 39 plaatsen trap 3. Om deze subsidie te kunnen krijgen zullen 
kinderopvanginitiatieven die intekenen moeten voldoen aan de voorwaarden voor de 
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plussubsidie waaronder het bereiken van minstens 30 % kwetsbare gezinnen en een proactief 
opnamebeleid voeren. Het lokaal bestuur heeft, net zoals bij de subsidie voor dringende 
opvangplaatsen, de opdracht een zorgvuldig advies te formuleren voor de aanvragen die 
ingediend worden door kinderopvanginitiatieven. Dit advies moet opgemaakt worden op basis 
van vooropgestelde beoordelingscriteria. De criteria moeten ten laatste op 31 december 2018 
bekendgemaakt worden aan alle opvanginitiatieven op het grondgebied. Het advies moet ten 
laatste 15 maart 2019 ingediend worden bij Kind & Gezin.
Op het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) van 21 november 2018 werd beslist dat de 
beoordelingscriteria voor trap 2 zouden worden gebruikt voor de trap 3 en dringende 
opvangplaatsen, met uitzondering van het criterium ‘locatie’. Dit criterium zou aangepast 
worden naar cijfergegevens met betrekking tot kwetsbare gezinnen in de nabijheid van het 
kinderopvanginitiatief dat een aanvraag indient. De dienst regie kinderopvang deed hiertoe een 
digitaal voorstel aan de leden van het LOK, welke werd goedgekeurd en wordt toegevoegd in 
bijlage. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de criteria voor de oproep dringende opvangplaatsen en 
voor de plussubsidie, zoals opgesteld in bijlage goed te keuren en opdracht te geven aan de 
dienst kinderopvang deze te laten publiceren op de website van stad Sint-Niklaas en OCMW.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (39)

Artikel 1
de beoordelingsprocedure en -criteria voor dringende opvangplaatsen en trap 3 subsidies goed 
te keuren als basis voor het formuleren van een zorgvuldig advies aan Kind en Gezin ter 
beoordeling van subsidie aanvragen.

Artikel 2
de beoordelingsprocedure en -criteria voor dringende opvangplaatsen en trap 3 aanvragen te 
verspreiden aan opvanginitiatieven in Sint-Niklaas voor 31 december 2018.

Bijlagen
2018_Trap 3_V2_Beoordelingscriteria en -procedure bij uitbreidingsronden kinderopvang baby's 
en peuters
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Gezien en goedgekeurd door de gemeenteraad

Johan Verhulst Lieven Dehandschutter
algemeen directeur burgemeester


