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o 17 - 2021_GR_00030 - Advies over uitbreiding van kinderopvang - vastleggen criteria 

voor advies 

 

Vragen 

Carol Leleu: Waar worden de 24 nieuwe plaatsen gerealiseerd? Hoe bepalen we wie de 

kwetsbare kinderen zijn? Zijn hier meetinstrumenten voor? Welke organisaties willen intekenen? 

Hoe kwamen de criteria tot stand?  

Cathy Matthieu: Is er wel voldoende keuze voor ouders m.b.t. een opvangplaats? 

Lien Claassen: Zijn deze plaatsen allemaal inkomensgerelateerd of niet? Zijn dit plaatsen die 

afhankelijk zijn van Zorg Kortrijk?  

 

Een vraag van Wouter Vermeersch in de chat:  

Groep: Vierde raadscommissie 

 
Datum: 2 februari 2021 

 
Uur: 19u 

 

Plaats: Teams online 
 

Aanwezig: Christiane Vannieuwenhuyze (vervangend voorzitter), De Coene Philippe, 
schepen; Claassen Lien, Cathy Matthieu,  Helga Kints, Mia Cattebeke,  Carol 

Leleu, Billy Buyse, raadsleden;  Hanne Van Beneden, notulist 
 

Verontschuldigd: 

Verhinderd:  

 

 

 
 

Afwezig:  

Soens Tine,  raadslid 

Lies Vercaemst, raadslid 

  
Kopie:   

Bijlagen:   



‘In een vorige gemeenteraad noteerden wij dat de cijfers van Kind en Gezin aantonen dat zo’n 

46% van de kinderen een plaats vinden in de opvang en dat Kortrijk streeft naar een cijfer van 

60%. Graag de actuele cijfers in het verslag.’  

 

 

Philippe De Coene geeft gebundeld toelichting bij alle vragen.  

 

Dit gaat om een uitbreidingsronde van het Agentschap Opgroeien door wie de quota voor 

Kortrijk bepaald worden (24 plaatsen). Er was veel belangstelling van aanbieders waaronder 

Zorg Kortrijk, zelfstandige onthaalouders (die aangesloten zijn bij ons dienstverleningsnetwerk) 

en grootschalige private aanbieders. Iedereen kan zich kandidaat stellen. Op basis van criteria, 

opgesteld door het Lokaal Overleg Kinderopvang, wordt mee bekeken waar de plaatsen 

gerealiseerd kunnen worden. Zo achten we het belangrijk dat de plaatsen komen in gebieden 

waar we de doelstelling nog niet halen.  

 

Is er voldoende aanbod? Op Vlaams niveau streeft men de norm van 50% na (0 tot 3 jarigen 

voor wie een opvangplaats beschikbaar is). In Kortrijk willen we 60% behalen. Op 100 kinderen 

proberen we dus 60 opvangplaatsen te vinden. We zien hier een positieve evolutie van 47.6% 

bij de start van mijn beleid naar de huidige 55,5%. Dit is een sterk resultaat ondanks een aantal 

bedreigingen. Veel onthaalmoeders haken af omwille van het statuut. Om dit tegen te gaan is 

er naast een aanmoedigingssteun voor grootschalige opvang, nu ook een dergelijke 

mogelijkheid voor kleinschalige kinderopvang. De huidige kleine daling ten opzichte van 2019 

lijkt eerder een conjunctureel gegeven.  

 

De criteria werden door het Lokaal Overleg Kinderopvang bepaald: spreiding 

inkomensgerelateerde plaatsen, kwetsbaarheid (volgens de Vlaamse normen), bereikbaarheid, 

nabijheid tewerkstelling (in kader van activering)… . Er is momenteel een sterk aanbod in 

Kortrijk Zuid en Marke. Maar in Kooigem is er op vandaag bijvoorbeeld geen aanbod. 

Ondervertegenwoordigde gebieden krijgen meer punten. Toewijzen van de plaatsen moet 

gebeuren waar de nood het hoogst is. Alle aanvragen worden aan de criteria getoetst. Finaal 

maakt Kind en Gezin de keuze.  

 

Momenteel spreken we in Kortrijk over ongeveer 750 kinderen per leeftijdsjaar, of 2200 

kinderen in totaal, van 0 tot 3 jaar die in aanmerking zouden kunnen komen voor kinderopvang. 

Mensen die enkel een niet-inkomensgerelateerde opvangplaats kunnen vinden maar dit niet 

kunnen betalen, kunnen trouwens een tussenkomst krijgen via het Bijzonder Comité ten belope 

van het verschil met een inkomensgerelateerde opvangplaats.  
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Kennisname  

 

Dit is een kennisnames en behoeft geen extra toelichting.  

 

 

 

 

 

Notulist 

Hanne Van Beneden  
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