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Van: Jef Maes <jef.maes@sint-niklaas.be>  
Verzonden: woensdag 20 mei 2020 20:28 
Aan: Maxime Callaert <Maxime.Callaert@sint-niklaas.be> 
Onderwerp: Kinderopvang zomermaanden 
 

Geachte schepen, 
 
Ik kreeg van iemand een melding over de kinderopvang tijdens de zomermaanden. Mensen die 
hun kinderen al 8 jaar hebben ingeschreven voor de zomeropvang hebben nu een bericht 
gekregen van de stad dat er geen plaats meer is omdat er nu andere mensen die moeten 
werken, en dat die voorrang krijgen. Begrijpelijk in coronatijden. Maar de betrokkenen hebben 
drie weken moeten wachten op dit antwoord, waardoor ze ook nu niet meer terecht kunnen bij 
andere opvang mogelijkheden, omdat ze volzet zijn. Blijkbaar zijn er heel wat ouders die hun 
kinderen ook tijdens hun vakantie naar de opvang doen en tegelijkertijd is de capaciteit 
verminderd vanwege de corona-maatregelen.  
Is er geen mogelijk dat de stad extra opvangmogelijkheden voorziet voor mensen die de 
voorbije jaren een beroep hebben gedaan op de kinderopvang tijdens de zomermaanden? 
Ik vermoed dat de stad weet wie er de voorbije jaren is gekomen. Nu moeten de ouders op zoek 
naar een oplossing, als ze die al vinden, terwijl ze op de zomeropvang van de stad gerekend 
hadden. 
 
Is het mogelijk om dit eens te bekijken?  
 
Dank bij voorbaat. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Jef Maes 
Raadslid 
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antwoord op schriftelijke waag betreffende zomeropvang

Geachte heer Maes,

ln uw schrijven van 20 mei 2020 uitte u uw zorg over een tekort aan zomeropvang voor
schoolgaande kinderen
ln Sint-Niktaas is de stedelijke buitenschoolse groepsopvang momenteel de enige grote
aanbieder van kinderopvang voor deze Leeftijdsgroep. ln de vakantiemaanden zijn er 2L0 plaatsen
per dag beschikbaar
Een aantal onthaatouders vangen nog een beperkt aantat schoolgaande kinderen op en ook
stedel.ijke groepsopvang Driekoningen opent zijn deuren tijdens de vakantiemaanden voor 28
kinderen per dag.

U kaart aan dat de capaciteit verminderd is ten opzichte van voorgaande jaren. Het is echter zo

dat we ook voorgaande jaren over hetzelfde aantal erkende opvangplaatsen beschikten aLs dit
jaar. Het is ook een zorg van ons dat het aantal pl.aatsen kinderopvang in de stad niet meer
vol.doet aan dq vraag. On1(eze zorg af te toetsen aan de rea[iteit, werd met het tot stand komen
van het beLeidsprogramma beslist dat we binnen onze regierol. kinderopvang de vraag en aanbod
in kaart zouden brengen en tijdens de huidige bestuursperiode meer op etkaar zouden trachten
af te stemmen. Hier zijn we volop mee bezig. De aanbodzijde wordt momenteel perwijk in kaart
gebracht om binnenkort te starten met de voorbereidingen voor een bevraging van ouder,s die
wonen of schoolgaande kinderen hebben in Sint-Niktaas. Kaderend binnen het nieuwe decreet,
zitten we dan ook met andere vrije tijdspartners en scholen rond de tafel om aan gel.ijke

doelstellingen op vlak van kinderopvang en vrije tijd te werken.
Dit neemt echter niet weg dat momenteel vele ouders aan het puzzelen zijn om de combinatie
.werk en gezin in deze coronatijden te kunnen organiseren

Sinds jaren zijn we verplicht om voorrang te geven aan de kleinste kinderen, hun broertjes en
zr"isjes. Dit wiL zeggen dat, zoals u terecht aangeeft, ouders wiens kinderen reeds 8 jaar van de
zomeropvang hebben gebruik gemaakt, er nu niet meer terecht kunnen, wetl.icht omdat hun
jongste kind nu ook 'te oud' is om nog van de voorrang te kunnen genieten, waardoor ook
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broertjes of zusjes er niet meer terecht kunnen.
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Omwil.l.e van de strikte regels betreffende opvang in deze corona-zomer, is de buitenschoolse
groepsopvang verpl.icht om de capaciteit naar beneden te halen tot max.44 kinderen per locatie.

Hier komt bij dat er maximaaL 50 verschil.Lende kinderen per week mogen gebruik maken van de

opvang. Het aantal verschitlende kinderen tigt in de buitenschootse opvang meer dan dubbel zo

hoog.
Om zo veel mogeLijk tegemoet te komen aan de vraag naar opvang heeft het coltege van

burgemeester en schepenen beslist om 4 bijkomende locaties te openen deze zomer om de

normale capaciteit van 210 plaatsen per dag ook deze zomer te kunnen behouden. Hier bovenop

werd eerder reeds besl.ist om te starten met een proefproject voor tieneropvang tijdens de

zomermaanden. Gedurende 2 weken, zulten nu ook kinderen ouder dan 9 jaar opgevangen worden
op een extra locatie. Voor deze 5 bijkomende tocaties doet het stadsbestuur extra investeringen
op vlak van personeelsinzet en zijn de medewerkers van de buitenschoolse groepsopvang

opnieuw druk in de weer om altes pedagogisch kwalitatief en veilig georganiseerd te krijgen.
Naast het aanbod van buitenschoolse groepsopvang is er ook het aanbod van de andere partners

wat te vinden is op de website van 'vakantie op maat' en zijn er ook een aantal zomerwerkingen
van privé-aanbieders die doorgaan voor kinderen van Sint-Niklaas.

We hopen u met dit antwoord toch enige extra informatie gegeven te hebben over de

aanpassingen binnen onze werking tijdens de komende zomer, de doelsteLl.ingen voor de

toekomst en het aanbod dat bestaat naast de vakantieopvang die we zelf organiseren.

Hoogachtend

Namens het college van burgemeester en schepenen:

ln opdracht:

Verhutst me Ca[[aert Lieven Dehandschutter
burgemeesteralgemeen directeur schepen


