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contactpersoon: Veerle Vermeulen, afdelingshoofd, 03 778 36 31, veerle.vermeulen@sint-niklaas.be 
 
 
plaats datum 
Digitaal via Teams 19-04-2021, 20.00u 
 
aanwezig 
Maxime Callaert, Gerry Van De Steene, Veerle Vermeulen, Steffie Kunnen, Liesbet Vergauwen, Chanis Maes, Caroline 
Van Exaerde, Stijn Laceur, Maggy Baert, Sharon Heirman, Ignace Schockaert, Christel Daman, Lien Coppens, Elke Van 
Wemmel, Nancy Bardyn, Hilde Vanderbeke, Silvy Detavernier, Sören Van Hoe, Martine Heirweg, Marie Jeaninne 
 
Verontschuldigd 
Irina Steenbeke – Kidz Tales, Ann Van Der Meersch – Infano vzw, Sandy Magerman – Infano vzw 
 
Bijlagen 
PowerPoint voorstelling, scoreblad, brief bedenkingen aanvraag Infano Puivelde 
 
agenda 

1. Goedkeuring verslag 25-01-2021  
2. Beslissingskader Opgroeien 
3. Tijdlijn 
4. Overlopen en score omschakelingsplaatsen 
5. Overlopen en score nieuwe plaatsen 
6. Vragen? 

 
 
Voorzitter opent vergadering en overloopt agenda. De leden van het lok stellen zichzelf 
even voor.  
  
1. Goedkeuring verslag LOK 25/01/2021 (verslag in bijlage) 
 
Verslag wordt goedgekeurd.  
 
2. Beslissingskader Opgroeien 
 
Regie kinderopvang licht het beslissingskader en de rol van het lokaal bestuur 
toe voor deze uitbreidingsronde. We verwijzen hiervoor naar de PowerPoint in 
bijlage.  
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De verschillende aanvragen worden opgedeeld in aanvragen voor 
omschakelingsplaatsen en aanvragen voor nieuwe plaatsen. Het LOK scoort elke 
aanvraag op 40 punten. De score wordt daarna herleid naar 8 punten. 
Regie kinderopvang heeft criterium 1 ‘locatie’ reeds voor elke aanvraag gescoord. 
De organisatoren lichten de andere criteria voor hun aanvraag ter zitting toe 
waarbij de punten ter plekke worden aangevuld op het Excelformulier (in 
bijlage). 
 
 
3. Tijdslijn 
 
Regie kinderopvang licht de tijdslijn voor deze uitbreidingsronde toe. We 
verwijzen hiervoor naar de PowerPoint in bijlage.  
 
 
4. Overlopen en score omschakelingsplaatsen 
 
Voor de omschakelingsplaatsen werden max. 62 plaatsen aangevraagd terwijl 
slechts 11 plaatsen beschikbaar zijn. We verwijzen naar de PowerPoint voor de 
aanvragen van de omschakelingsplaatsen. Voor de score verwijzen we naar het 
Excelformulier in bijlage.  
 
Alle organisatoren die een aanvraag ingediend hebben, behalve Infano VZW zijn 
vertegenwoordigd op de vergadering. 
De voorzitter licht de procedure bij afwezigheid toe.  
 

Wil de aanvrager bij het indienen van een subsidieaanvraag opgenomen 
worden in de beoordelingsprocedure van het lokaal bestuur, wordt de 
aanvrager geacht:  
een kopie van de definitieve subsidieaanvraag onmiddellijk na indiening bij  
- Agentschap Opgroeien door te sturen naar de secretaris van het LOK.  
- verduidelijkende vragen van de secretaris met betrekking tot de aanvraag te 
beantwoorden.  
- zijn subsidieaanvraag voor te stellen op de beoordelingsvergadering van het 
LOK volgend op de uiterste indieningsdatum van de aanvragen.  
- beloftes gemaakt in de aanvraag ook na te komen nadat eventuele subsidies 
zijn toegekend.  

 
Er wordt afgesproken dat de aanvragen van Infano VZW onder voorbehoud 
worden gescoord op basis van de informatie die aanwezig is op de dienst regie 
kinderopvang. Er wordt momenteel onderzocht of de scores voor de aanvragen 
van Infano VZW moeten meegenomen worden in het advies aan het agentschap 
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omwille van de afwezigheid van de aanvrager. Alle leden van het lok zijn 
akkoord om onder voorbehoud te scoren.  
 
Volgende punten worden toegekend: 
 
Organisator Score 

op 
40 

Score 
op 8 

Miki 31 6,2 
t Vlindertje 23 4,6 
Zonnestraal 24 4,8 
Speelhoekje 30 6 
Infano 
Regentie 

24 4,8 

Infano 
Knaptand 

30 6 

Kameleon 24 4,8 
Robbedoes 38 7,6 
I-mens 23 4,6 

 
Opmerkingen/vragen: 
Er waren geen bijkomende vragen of opmerkingen van de leden.  

- Score Infano:  
o Criterium 1: locatie vastgesteld en gescoord door adres in aanvraag 
o Criterium 2: gescoord door eerder opgevraagde en verzamelde 

informatie – Infano behaalt maximumscore voor alle aanvragen 
o Criterium 3: gescoord door eerder opgevraagde en verzamelde 

informatie – Infano vzw behaalt maximumscore voor alle 
aanvragen 

o Criterium 4: gescoord door eerder opgevraagde en verzamelde 
informatie 

▪ Bij 4.1 De organisator werkt actief mee aan het centraal 
aanmeldingssysteem voor opvangvragen scoren we 0 voor 
alle aanvragen omdat Infano vzw  

• Beslist heeft de gebruikersovereenkomst zoals 
goedgekeurd niet te ondertekenen 

• in eerder overleg heeft aangegeven de aanvragen 
niet in het centraal aanmeldingssysteem te 
verwerken  

• in eerder overleg heeft aangegeven de termijn om 
aanvragen te behandelen niet te kunnen respecteren 

▪ 4.2 en 4.3 krijgen wel volledige score 
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o Alle leden van het lok waren akkoord met het geven van deze 

score.  
 
 
5. Overlopen en score nieuwe plaatsen 
 
Er werden max. 139 nieuwe plaatsen aangevraagd terwijl er slechts 22 beschikbaar zijn. 
 
T Vlindertje 23 4,6 
Babytown 36 7,2 
Zonnestraal 24 4,8 
Pieternel 24 4,8 
Familiehulp 30 6 
Partena 32 6,4 
Infano Kon 
Astrid 

24 4,8 

Infano Puivelde 35 7 
 
Opmerkingen/vragen: 

- Bij het openen van het scoreblad voor nieuwe plaatsen wordt er door ee, 
lid van het lok de opmerking gemaakt dat er een aanvraag voor locatie 
Puivelde staat. Hij geeft aan dat er binnen het LOK de afspraak is dat 
Puivelde niet in aanmerking komt voor nieuwe aanvragen 
kinderopvanginitiatieven. Volgens de criteria kleurt Puivelde rood, de 
reden hiervoor is dat er geen kinderopvanginitiatieven aanwezig zijn 
omdat er geen nood aan kinderopvang is.  

o Voorzitter licht toe dat in criterium 1 op dit moment enkel de 
kinderen van 0-3 jaar in een wijk ten opzichte van het aantal 
opvangplaatsen berekend worden en dat Puivelde rood kleurt 
omdat er geen kinderopvang is. De criteria worden herbekeken met 
informatie die verzameld zal worden uit het centraal 
aanmeldingssysteem en andere bijkomende factoren. Dit stond op 
de planning, maar wegens tijdsgebrek was het niet mogelijk om 
voor deze uitbreidingsronde de criteria grondig aan te pakken.   

- Familiehulp geeft aan dat ze in de toekomst misschien wel langer dan 11 
uur open willen zijn als er vraag naar zou komen. Ze zullen echter starten 
met 11 openingsuren dus kunnen we de punten niet toekennen in 
criterium 2.1. 

- Familiehulp geeft ook aan op de rand van een rode zone te liggen, maar 
scoren enkel de punten van de gele zone waarin ze zich bevinden.  
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o Voorzitter licht toe dat dit bij de opmaak van de nieuwe criteria 
ook herbekeken zal worden zoals reeds voorzien.  

- Score Infano:  
o Criterium 1: locatie vastgesteld en gescoord door adres in aanvraag 
o Criterium 2: gescoord door eerder opgevraagde en verzamelde 

informatie – Infano behaalt maximumscore voor alle aanvragen 
o Criterium 3: gescoord door eerder opgevraagde en verzamelde 

informatie – Infano vzw behaalt maximumscore voor alle 
aanvragen 

o Criterium 4: gescoord door eerder opgevraagde en verzamelde 
informatie 

▪ Bij 4.1 De organisator werkt actief mee aan het centraal 
aanmeldingssysteem voor opvangvragen scoren we 0 voor 
alle aanvragen omdat Infano vzw  

• Beslist heeft de gebruikersovereenkomst zoals 
goedgekeurd niet te ondertekenen 

• in eerder overleg heeft aangegeven de aanvragen 
niet in het centraal aanmeldingssysteem te 
verwerken  

• in eerder overleg heeft aangegeven de termijn om 
aanvragen te behandelen niet te kunnen respecteren 

▪ 4.2 krijgt volledige score. 
▪ Bij 4.3 Het opvanginitiatief werkt samen met een netwerk van 

stedelijke diensten, OCMW diensten, en andere organisaties die 
werken in het belang van maatschappelijk kwetsbare gezinnen, 
bijvoorbeeld om opvangplaatsen te creëren specifiek voor 
kinderen uit deze gezinnen of om samen drempels te verlagen. 
(3 punten) scoren we 0 voor de aanvraag van Puivelde 
omdat Infano vzw tegen het advies van de dienst 
kinderopvang in toch besliste om een aanvraag tot trap 2A 
subsidies in te dienen in Puyvelde. Alle reeds in Sint-Niklaas 
gevestigde organisatoren zijn goed op de hoogte dat 
Puyvelde geen geschikte locatie is om kinderopvang te 
starten, maar dat deze wijk op de kaart rood kleurt omwille 
van de feitelijke demografische cijfers. Daarnaast weet ook 
elke organisator binnen het LOK dat Puyvelde een 
afgelegen wijk is waar weinig tot geen kwetsbare gezinnen 
of voorrangsgroepen wonen. De wijk is moeilijk bereikbaar 
voor deze doelgroep waardoor een samenwerking naar 
toeleiding van deze groepen naar deze locatie geen 
resultaten zal opleveren.   
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o Alle leden van het lok waren akkoord met het geven van deze 
score.  

 
 
6. Vragen of opmerkingen 
 
Geen vragen of opmerkingen van deelnemers.  
De leden van het lok zullen op de hoogte gebracht worden van de beslissing van 
het college en het advies van het lokaal bestuur zal naar hen doorgestuurd 
worden op het moment dat het advies van het lokaal bestuur naar Opgroeien 
gestuurd wordt.  
 
 
  
 
  


