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Vraag nr. 17 van Alain Cnudde van 13 mei 2019 
 

Aantal voorschoolse kinderopvangplaatsen in Kortrijk 

 
In de krant lezen we de ambitie van de Stad om deze legislatuur 250 extra opvangplaatsen in de 

voorschoolse kinderopvang te realiseren. Een ambitie die CD&V graag onderschrijft. 
Ik heb enkele vragen over de stavaza : 

 

- Hoeveel plaatsen voorschoolse kinderopvang kende Kortrijk de voorbije legislatuur ? (graag 

evolutie per jaar) 

-  Hoeveel plaatsen voorschoolse kinderopvang kent Kortrijk op 1/1/2019? 

-  Welke bijkomende plaatsen en/of initiatieven kwamen er de voorbije legislatuur bij (+aantal 

plaatsen en locatie; graag evolutie per jaar) ? 

-  Helaas zijn er ook heel wat initiatieven gestopt vorige legislatuur: welke, locatie en aantal plaatsen, 

graag evolutie per jaar ? 

- In 2016 werd een nieuw stadsreglement ingevoerd ter ondersteuning van nieuwe 

kinderopvanginitiatieven/nieuwe plaatsen. Graag kreeg ik overzicht van welke initiatieven hiervan 

de afgelopen jaren gebruik maakten. 

Naam initiatief, locatie, aantal bijkomende opvangplaatsen. Gegeven ondersteuning per initiatief ? 

- Welke nieuwe initiatieven staan op stapel ? 

 
Antwoord 
 
1. Hoeveel plaatsen voorschoolse kinderopvang kende Kortrijk de voorbije legislatuur? 
 

Overzicht evolutie aantal plaatsen kinderopvang 2012-2018 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

1.251 1.244 1.223 1.215 1.223 1.266 1.284 
 

2. Hoeveel plaatsen voorschoolse kinderopvang kent Kortrijk op 01/01/2019? 
 

Officiële cijfers van Kind en Gezin op 01/01/2019 zijn op vandaag nog niet beschikbaar. De cijfers van 

Kind en Gezin leren ons dat er in het derde kwartaal van 2018 1.293 voorschoolse opvangplaatsen 
waren in Kortrijk. Sindsdien zijn er nog 52 opvangplaatsen bijgekomen, waarvan 36 met een 

starterspremie van de stad. Op vandaag halen we dus in totaal 1.345 plaatsen, 
 

3. Welke bijkomende plaatsen/initiatieven kwamen er de voorbije legislatuur bij? 
4. Welke initiatieven zijn de vorige legislatuur gestopt? 

 

Een exact overzicht van de initiatieven die de voorbije legislatuur gestart of gestopt zijn is moeilijk te 
geven. Wel is er een overzicht van de kinderopvanginitiatieven die opstartten met een starterspremie 

(zie verder).  



We evolueerden van 98 locaties in 2012 naar 87 locaties in 2018. Er kwamen meer initiatieven 

groepsopvang én meer capaciteit in de bestaande groepsopvang. Het aantal initiatieven gezinsopvang 

daalde. Vermoedelijk haakten vanaf 2014 heel wat zelfstandige onthaalouders af naar aanleiding van 
het nieuwe decreet kinderopvang van baby’s en peuters. 

 
Evolutie aantal locaties kinderopvang in Kortrijk: 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

98 99 95 93 90 87 87 
 
5. In 2015 werd een nieuw stadsreglement ingevoerd ter ondersteuning van nieuwe 

kinderopvanginitiatieven.  
 

Een overzicht: 

 

Initiatief Deelgebied Toekennin
g 

Plaatsen Blinde 
vlek 

Bedrag 

Lilibaert Kortrijk-Oost 2015 16 16 8.900 € 

t Pimpam-
poentje 

Aalbeke 2015 12 12 7.300 € 

La Maison 
Anna-Martha 

Rollegem 2016 18 18 9.700 € 

Lilibaert Kortrijk-Oost 2016 2 2 800 € 

Jules & Marie Bellegem 2016 17 17 9.300 € 

De Kersenboom Heule 2017 18 18 9.700 € 

Het Darteltje Bissegem 2018 17 neen 6.800 € 

Het Darteltje Kortrijk-Noord 2019 18 18 9.700 € 

De Peperboom Heule 2019 18 18 9.700 €    
136 119 71.900 € 

 
6. Welke initiatieven staan op stapel? 

 

Momenteel is er één starter die overweegt om een groepsopvang te openen. Samen met Zorg Kortrijk 
worden pistes verkend voor samenwerkende onthaalouders. Verder zijn er heel wat initiatieven die 

ambitie en ruimte hebben om uit te breiden, maar hiervoor afhankelijk zijn van een nieuwe 
uitbreidingsronde en subsidies vanuit Kind en Gezin.  

Intussen bereikten we de Vlaamse norm van 50% (50 plaatsen per 100 kinderen). In het 
bestuursakkoord “Beste Stad van Vlaanderen” lanceerden we de Kortrijk-norm van 60%. We werken 

aan een actieplan voor de nodige extra kinderopvangplaatsen. Op vandaag halen we dus in totaal al 

1.345 plaatsen, een norm van ruim 53%. Om de resterende 7% in te vullen zijn er nog ongeveer 170 
extra plaatsen nodig.     

Om dit te bereiken zal de stad onder meer de starterspremie – binnen de bestaande budgetten - 
aanpassen: 

• De extra premie voor blinde vlekken zal worden toegekend aan initiatieven in gebieden met 

minder dan 60 plaatsen (in plaats van 50) per 100 kinderen. Op vandaag zijn die gebieden 

Heule Sente, Heule Centrum, Heule Watermolen, Kortrijk Noord, Kortrijk Centrum, Kortrijk 

Oost, Aalbeke en Kooigem. 

• We maken ook werk van een aanmoedigingsbeleid voor alle onthaalouders. 

 

We houden ook in ons ruimtelijk beleid rekening met de nood aan kinderopvang, zodat bepaalde 
woningen gemakkelijker kunnen worden omgevormd waar er nood is aan extra ruimte. 

 

 
 

 


