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Besprekingen en besluiten van de gemeenteraad in Openbare zitting

Vrije Tijd - Goedkeuren van het reglement opportuniteitsadvies en het model van de 
engagementsverklaring voor de vergunningsaanvraag in het kader van kinderopvang.

Bevoegdheid 

 Het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017 artikels 40 en 41.

Wetten en Reglementen

 Het Besluit van de Vlaamse Regering houdende de vergunningsvoorwaarden en het 
kwaliteitsbeleid voor gezinsopvang en groepsopvang van baby's en peuters van 22 
november 2013: art 2, 3° + art. 13.

 Het Besluit van de Vlaamse Regering houdende de procedures voor de aanvraag en 
de toekenning van de vergunning en de subsidies voor gezinsopvang en 
groepsopvang van baby's en peuters : art. 8. 1f, art. 9. 3°C, art 10 1b, art. 12.
4/1 en art. 52.

 Het Besluit van 24 mei 2013 houdende het lokaal beleid kinderopvang: art. 7



Verwijzingsdocumenten

 Nota VVSG ‘Opportuniteitsadvies lokaal bestuur bij vergunning ‘ 04.06.2021.
 Voorstel reglement opportuniteitsadvies vergunningsaanvraag kinderopvang.
 Voorstel model engagementsverklaring tussen lokaal bestuur en de organisator kinderopvang.
 Sjabloon aanvraagformulier opportuniteitsadvies.
 Advies goedkeuring opportuniteitsadvies vanuit adviesraad LOK.

Verantwoording

 Vanaf 1 januari 2022 is het voor nieuwe organisatoren kinderopvang verplicht om een 
opportuniteitsadvies te vragen aan het lokaal bestuur.

 Het lokaal bestuur zal advies geven over de opportuniteit van de opvang, én de organisator moet 
dit advies toevoegen bij de vergunningsaanvraag (bij Opgroeien). Bovendien moet de organisator 
in de vergunningsaanvraag aangeven hoe hij met opmerkingen in het advies van het lokaal 
bestuur zal omgaan. Het opportuniteitsadvies van het lokaal bestuur moet een organisator er dus 
toe aanzetten om na te denken en voldoende informatie in te winnen over het feit of het 
opportuun is om een kinderopvang op te richten op de vooropgestelde locatie. Zo ontstaat er, 
reeds voor de start van een nieuwe opvanglocatie, een dialoog tussen organisator en lokaal 
bestuur en krijgt de organisator inzicht in welke mate het lokaal bestuur eventuele problemen en 
kansen ziet voor de organisator, rekening houdend met de lokale context en de 
stedenbouwkundige situatie.

 Wil de organisator toch van start gaan, omdat hij van mening is op de vooropgestelde locatie wel 
een waardevol initiatief uit te kunnen bouwen, dan zal Opgroeien de vergunningsaanvraag niet 
tegenhouden. Het advies van het lokaal bestuur is ondersteunend, niet bindend.

 Een opportuniteitsadvies is dus een vorm van ondersteuning naar de organisator toe. 
 Een organisator moet een opportuniteitsadvies aanvragen voor: 

- de opstart van een groepsopvang
- de verhuis van een bestaande locatie binnen de gemeente 
- de uitbreiding van een bestaande locatie vanaf 9 plaatsen 
- een uitbreiding van gezinsopvang naar groepsopvang

 De verplichting geldt dus niet voor een uitbreiding tot 8 plaatsen.
 Om dit opportuniteitsadvies aan de vragen zijn er volgende zaken opgesteld:

- Reglement die moet gevolgd worden door de organisator kinderopvang
- Intern proces voor het lokaal bestuur na ontvangst van de adviesvraag
- Engagementsverklaring tussen het lokaal bestuur en de organisator kinderopvang 
- Sjabloon vanuit Opgroeien voor de organisator voor hun aanvraag advies

 In de gemeenteraad wordt ook best vastgelegd wie in de toekomst de bevoegdheid krijgt om 
adviezen over de opportuniteit van kinderopvang te formuleren. Er wordt gevraagd in deze 
gemeenteraadszitting van 31.03.2022 om de toepassing van het reglement te delegeren aan het 
college van burgemeester en schepenen. 

Stemmen over art.1 en 2 

Stemresultaat: met eenparigheid van stemmen



Stemmen over art.3-4-5 

Stemresultaat 13 ja-stemmen (Lieve Goethals, Philippe De Coninck, Servaas Van Eynde, 
David Vercauteren, Chantal Bobelijn, Hilde Baetslé, Lieselotte Van Hoecke, 
Dominique Buysse, Alex Meulebroeck, Dieter Vercauter, Lieven Rummens, 
Evert Geldhof, Pieter Dobbelaere)
2 nee-stemmen (Stijn Van Hamme, Axl Van Boven)
7 onthoudingen (Trees Van Eykeren, Guido Van de Veire, Koen Van Ootegem, 
Remi Van de Veire, Brenda Van den Bossche, Marc Bobelyn, Dimitri Van Vooren)

BESLUIT 

Artikel 1 
De gemeenteraad keurt het reglement opportuniteitsadvies voor de vergunningsaanvraag 
kinderopvang goed.

Art. 2
De gemeenteraad keurt het model van de engagementsverklaring tussen lokaal bestuur en de 
organisator kinderopvang goed.

Art. 3
De gemeenteraad delegeert de toepassing van het reglement aan het college van burgemeester en 
schepenen.

Art. 4
Dit besluit wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 tot en met 288 van het decreet over
het lokaal bestuur van 22.12.2017.

Art. 5
Overeenkomstig artikel 330 van het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017 wordt de
toezichthoudende overheid op de hoogte gebracht van de bekendmaking van dit besluit.
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