VERSLAG
Verslag Lokaal Overleg Kinderopvang
Datum: donderdag 7 oktober 2021 om 20 uur
Plaats: raadzaal (Administratief- en bestuurscentrum)
Aanwezig: Melanie Pincé, Wendy Van de Voorde, Carry Steenssens, Femke Merckx, Winny
Van Moeseke, Bart Van Overmeire, Marion van de Waart, Katia Van Cauteren, Bart
Weemaes, Margo Bosschaert, Leen Van Landeghem, Wendy Deyaert, Mieke Van Eynde,
Robin De Dobbeleer, Chantal Vergauwen en Krista Molders
Verontschuldigd: Nele Lekens, Birgit Cools, Moon Gillis, Sarah Debeir, Katrien Van Britsom,
Christine Driesmans, An Van Achter, Annick Vercauteren, Sanaa Zerauli
Afwezig: Georges Thielman, Frits Martens, Jolene Goddaert, Kimberley Stevens, Silvia
Jonkers, Virginie Reuse

Punt 1: Verwelkoming en goedkeuring verslag van 18 maart 2021
Inleiding: Chantal Vergauwen (voorzitter)
Bespreking:
- Alle leden van het Lokaal Overleg Kinderopvang hebben het verslag van 18 maart
2021 ontvangen.
-

Advies 1: Het Lokaal Overleg Kinderopvang heeft digitaal advies gegeven over de
meerjarenprogrammatie nl. een uitbreiding van 9 Trap 2A plaatsen (inkomen
gerelateerde plaatsen). De Kinderopvangdienst Gezinsbond vzw wenst een
uitbreiding te krijgen van deze plaatsen met als doel meer opvang te realiseren
binnen de gemeente Sint-Gillis-Waas.
o Totaal aantal ja-stemmen: 14
o Totaal aantal neem-stemmen: 0
o Totaal aantal onthoudingen: 0
o Er hebben 7 stemgerechtigde leden niet gereageerd. Het
aanwezigheidsquorum is bereikt. Er hebben 14 stemgerechtigde leden
deelgenomen.

-

Advies 2: Het Lokaal Overleg Kinderopvang heeft digitaal advies gegeven over de
verhuis van het zelfstandig opvanginitiatief Wawaa. Het zelfstandig opvanginitiatief
Wawaa verhuist van de Kluizendijkstraat 35A, 9170 Sint-Gillis-Waas naar de
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Eeckbergstraat 10F, 9170 Sint-Gillis-Waas. De verhuis is medio november 2021
gepland.
o Totaal aantal ja-stemmen: 14
o Totaal aantal neen-stemmen: 0
o Totaal aantal onthoudingen: 0
o Er hebben 7 stemgerechtigde leden niet gereageerd. Het
aanwezigheidsquorum is bereikt. Er hebben 14 stemgerechtigde leden
deelgenomen.
-

Advies 3 : Het Lokaal Overleg Kinderopvang heeft digitaal advies gegeven over de
verhuis van het zelfstandig opvanginitiatief ’t Knuffeltje. Het zelfstandig
opvanginitiatief ’t Knuffeltje verhuist van Dorpsstraat 7, 9130 Kieldrecht naar
Kouterstraat 4K, 9170 Sint-Gillis-Waas.
o Totaal aantal ja-stemmen: 12
o Totaal aantal neen-stemmen: 0
o Totaal aantal onthoudingen: 1
o Er hebben 8 stemgerechtigde leden niet gereageerd. Het
aanwezigheidsquorum is bereikt. Er hebben 13 stemgerechtigde leden
deelgenomen.

Opmerkingen: /
Besluit:
- De leden van het Lokaal Overleg Kinderopvang keuren het verslag van 18 maart
2021 goed.
- Advies 1: Het Lokaal Overleg Kinderopvang heeft positief advies gegeven over de
uitbreiding van 9 Trap2 plaatsen in het kader van de meerjarenprogrammatie door
Kinderopvangdienst Gezinsbond vzw. Het college heeft in zitting van 29 maart 2021
kennisgenomen van het advies en volgt het positieve advies van het Lokaal Overleg
Kinderopvang.
- Advies 2: Het Lokaal Overleg Kinderopvang heeft positief advies over de verhuis van
het zelfstandig opvanginitiatief Wawaa gegeven. Het college heeft in zitting van 3 mei
2021 kennisgenomen van het advies en volgt het positieve advies van het Lokaal
Overleg Kinderopvang.
- Advies 3: Het Lokaal Overleg Kinderopvang heeft positief advies over de verhuis van
het zelfstandig opvanginitiatief ’t Knuffeltje gegeven. Het college heeft in zitting van
25 mei 2021 kennisgenomen van het advies en volgt het positieve advies van het
Lokaal Overleg Kinderopvang.
Punt 2: Advies – aanpassen huishoudelijk reglement – mogelijkheid digitaal advies
Inleiding: Chantal Vergauwen (voorzitter)
Bespreking:
- Vanuit het agentschap Opgroeien krijgt het lokaal bestuur/Lokaal Overleg
Kinderopvang meer en meer een doorslaggevende adviesrol. In die mate dat vanuit
het Agentschap Opgroeien het advies bepalend zal zijn om al dan niet vergunningen
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toe te kennen. Dit betekent dat het Lokaal Overleg Kinderopvang in de toekomst
regelmatig advies zal geven.
-

-

Omwille van corona en ook omdat de adviesvragen (verhuis van twee zelfstandige
opvanginitiatieven, uitbreiding plaatsen Kinderopvangdienst) NA het overleg met het
Lokaal Overleg Kinderopvang plaats hebben gevonden, hebben we (met goedkeuring
van het college) de adviezen digitaal laten verlopen.
De mogelijkheid om digitaal advies uit te brengen staat evenwel niet in het
huishoudelijk reglement van het Lokaal Overleg Kinderopvang.

-

Navraag bij de gemeente Beveren waar ze wel de mogelijkheid van digitaal advies in
het huishoudelijk reglement hebben opgenomen.

-

Voorstel om volgende tekst op te nemen in het huishoudelijk reglement van het
Lokaal Overleg Kinderopvang: “ Een advies kan ook verleend worden via een
digitale stemming. De voorzitter en secretaris bereiden het advies voor, waarna
dit doorgemaild wordt naar de stemgerechtigde leden van het LOK. De
stemgerechtigde leden hebben één week tijd om hun antwoord door te geven.
Indien er geen antwoord binnen deze termijn wordt ontvangen, dan wordt dit
beschouwd als akkoord/positief. Het resultaat van de digitale stemming wordt
naar de leden doorgestuurd.”

-

De stemgerechtigde leden stemmen over het toevoegen van de digitale mogelijkheid
om te stemmen. Deze paragraaf wordt toegevoegd bij artikel 10 – adviesverlening
van het huishoudelijk reglement Lokaal Overleg Kinderopvang
o Aantal stemgerechtigde leden: 13
o Aantal ja-stemmen: 13
o Aantal neen-stemmen: 0
o Aantal onthoudingen: 0

-

De leden van het Lokaal Overleg Kinderopvang geven unaniem positief advies om
bovenstaande tekst op te nemen in het huishoudelijk reglement Lokaal Overleg
Kinderopvang.

Opmerkingen: /
Besluit:
- De leden van het Lokaal Overleg Kinderopvang geven unaniem positief advies om de
tekst op te nemen in het huishoudelijk reglement Lokaal Overleg Kinderopvang: “Een
advies kan ook verleend worden via een digitale stemming. De voorzitter en
secretaris bereiden het advies voor, waarna dit doorgemaild wordt naar de
stemgerechtigde leden van het LOK. De stemgerechtigde leden hebben één
week tijd om hun antwoord door te geven. Indien er geen antwoord binnen deze
termijn wordt ontvangen, dan wordt dit beschouwd als akkoord/positief. Het
resultaat van de digitale stemming wordt naar de leden doorgestuurd.”
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-

Het advies wordt overgemaakt aan het college van burgemeester en schepenen. De
aanpassing van het huishoudelijk reglement Lokaal Overleg Kinderopvang wordt
voorgelegd aan de gemeenteraad.

Punt 3: Opportuniteitsadvies lokaal bestuur
Inleiding: Chantal Vergauwen (voorzitter)
Bespreking:
- Toelichting opportuniteitsadvies
o Vanaf 1 januari 2022 is een organisator kinderopvang verplicht om een
opportuniteitsadvies aan te vragen bij het lokaal bestuur voor
▪ De opstart van een groepsopvang (geen gezinsopvang)
▪ De verhuis van een bestaande locatie binnen de gemeente
▪ Een aanzienlijke uitbreiding (meer dan 8 plaatsen) van een locatie
o Het lokaal bestuur zal een kwaliteitsvol advies kunnen geven over de
opportuniteit van deze opvang. Dit advies moet door de organisator aan een
vergunningsaanvraag worden toegevoegd.
o

-

Wat staat een lokaal bestuur te doen?
▪ Procedure vastleggen over de manier waarop het advies wordt
opgesteld (criteria en motivatie)
▪ Over de opmaak procedure en criteria moet het lokaal bestuur het
Lokaal Overleg Kinderopvang raadplegen voor advies.
▪ De procedure en criteria moeten publiek raadpleegbaar zijn.
▪ Procedure met hoorrecht voorzien
▪ Rol van de gemeenteraad – procedure en criteria worden bekrachtigd
door de gemeenteraad. Er wordt gestreefd om dit voor te leggen aan
de gemeenteraad december 2021 (deadline 30 november 2021) of
gemeenteraad januari 2022.
Werkgroep
o Het lijkt aangewezen om met enkele leden van het Lokaal Overleg
Kinderopvang een werkgroep samen te stellen, die als voorbereiding de
procedures, de criteria kunnen uitwerken.
o Het voorstel wordt dan teruggekoppeld aan alle leden van het Lokaal Overleg
Kinderopvang (advies van het LOK)

Opmerkingen:
- Veerle Van Landeghem, hoofdmaatschappelijk werker wil alvast aansluiten bij deze
werkgroep.
- Melanie Pincé en Robin De Dobbeleer willen eveneens deel uitmaken van deze
werkgroep.
- De criteria voor de uitbreidingsronde kunnen ook voor dit opportuniteitsadvies worden
gebruikt.
- De leden van het LOK kunnen voorstellen van criteria doormailen naar de secretaris
van het LOK.
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Besluit:
- Kennisname opportuniteitsadvies lokaal bestuur bij vergunning. Het document van
VVSG wordt bij het verslag toegevoegd.
- Werkgroep opportuniteitsadvies bestaat uit volgende leden van het Lokaal Overleg
Kinderopvang: Veerle Van Landeghem, Melanie Pincé, Robin De Dobbeleer, Krista
Molders
- De leden van het LOK kunnen voorstellen van criteria doormailen naar de secretaris
van het LOK: krista.molders@sint-gillis-waas.be
Punt 4: Decreet buitenschoolse opvang en activiteiten – stand van zaken
Inleiding: Chantal Vergauwen (voorzitter)
Bespreking:
De Vlaamse regering heeft op 16 juli 2021 principieel een aantal wijzigingen aan het decreet
goedgekeurd.
Het gaat om volgende aanpassingen:
- Alle lokale besturen worden versneld gesubsidieerd voor hun nieuwe opdrachten
- De middelen blijven gedurende één lokale bestuursperiode grotendeels
voorbehouden voor de realisatie van aanbod kleuteropvang en opvang van
lagereschoolkinderen.
o Na de overgangsperiode (vanaf 1 januari 2026) zal elke lokaal bestuur
subsidie ontvangen.
o Vanaf 1 januari 2026 en al minstens t.e.m. 31 december 2031 moet 75% van
die subsidie gaan naar de realisatie van een aanbod kleuteropvang en
opvang lagere onderwijs. Er is al eerder bepaald dat 50% van die subsidie
naar de kleuteropvang let kwaliteitslabel moet gaan voor een periode van 6
jaar.
- Vanaf 1 januari 2026 tot 31 december 2029 wordt een gedeeltelijke compensatie
voorzien voor de lokale besturen waarbij plots substantiële hoeveelheid middelen zou
wegvallen als gevolg van de herverdeling van de middelen.
- De indicatoren (de mater waarin het lokaal bestuur kwetsbare gezinnen en kinderen
met een specifieke zorgbehoefte bereikt, worden pas toegepast om het recht op
subsidie te berekenen vanaf 1 januari 2030.
Om de noden van de opvang voor kleuter- en lagereschoolkinderen beter in kaart te
brengen, zal de interne projectwerkgroep volgende week starten met de uitwerking van een
bevraging voor kinderen en voor ouders. (participatie ouders/kinderen). Het is de bedoeling
dat in het voorjaar 2022 kinderen en ouders deze vragenlijst kunnen invullen.
Het lokaal bestuur hoopt een beroep te doen op alle leden van het Lokaal Overleg
Kinderopvang om mee te helpen met de verspreiding van deze vragenlijst.
Daarnaast heeft projectwerkgroep een inventaris van al gekende buitenschoolse activiteiten
opgemaakt. Deze inventaris is een groeidocument en kan steeds worden aangevuld met
nieuwe initiatieven. Deze inventaris kan een hulpmiddel zijn om de puzzel rond
buitenschoolse opvang en activiteiten te leggen.
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Dankjewel aan de leden van het LOK die hun feedback over deze inventaris hebben
doorgegeven.
Opmerkingen:
- Vraag publicatie van de inventaris zodat gezinnen op de hoogte zijn van het aanbod
Besluit:
- Kennisname stand van zaken decreet buitenschoolse opvang en activiteiten.
- De vraag i.v.m. de publicatie van de inventaris wordt besproken in de
projectwerkgroep BOA.
- 15.10.2021 – de vraag is besproken in de projectwerkgroep BOA. De werkgroep
bekijkt deze mogelijkheid (eventueel uitwerken van het concept vakantietoppers naar
analogie van de gemeente Beveren behoort tot de mogelijkheden)
Punt 5: Evaluatie vakantieopvang zomer 2021 (Ferm Kinderopvang
speelplein/grabbelpas)
Inleiding: Chantal Vergauwen (voorzitter)
Bespreking:
- Evaluatie vakantieopvang Ferm Kinderopvang
o Opvang in de drie erkende opvanglocaties
o Rond het thema ‘Er was eens …” kregen de kinderen een uitgebreid aanbod
van activiteiten (buitenspel, experimenteren, bewegingsactiviteiten … )
o Aantal kinderen – Sint-Pauwels gemiddeld 20 kinderen/dag – ’t Kuipertje
gemiddeld 47 kinderen en gemiddeld 27 kinderen in De Klinge.
o Problematiek van no-show blijft (inschrijven maar niet opdagen)
-

Evaluatie speelpleinwerking (Jeugd)
o Geen speelpleinwerking in GC De Route. Deze locatie doet dienst als
vaccinatiecentrum.
o Nieuwe locatie in De Klinge – polyvalente zaal De Klingenaar en de
infrastructuur van basisschool De Hoge Geest.
o Begin juli waren er problemen met inbraken, vandalisme. Daarna is de
speelpleinzomer vlot verlopen.
o De speelpleinwerking heeft 187 ‘unieke’ deelnemers verwelkomd.
o Programma: ravotten in Stropersbos, speelterreintjes in De Klinge, eindfeest
met ijsjes en springkastelen.
o Het speelplein is de hele zomer coronavrij gebleven.

-

Evaluatie knuffel- en grabbelpaswerking (Sport)
o Wegens de coronamaatregelen en de onduidelijke toekomstperspectieven in
het voorjaar is beslist om in de zomervakantie de losse knuffel- en
grabbelpasactiviteiten te vervangen door weekkampen.
o

Kleutersportkamp 26 t.e.m. 30 juli
▪ 80 kleuters (1ste t.e.m. 3de kleuterklas)
▪ De groep is in twee bubbels verdeeld (jongste – oudste groep)
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▪
▪
▪

Alles is vlot verlopen, goede begeleiding en hoofdmonitor via de
externe organisatie Captain Sport. Positieve reacties van de ouders
Ouders zijn blij dat er toch een opvangmogelijkheid voor kleuters is
tijdens de sluitingsperiode van FERM.
Voldoende plaats in De Gavers/Het Kompas omdat er tijdens deze
periode geen andere werkingen zijn.

o

Knuffelkamp 1 van 9 t.e.m. 13 augustus
▪ 20 kleuters (2de en 3de kleuterklas)
▪ Elk dag van 9 tot 12 uur (deuren open vanaf 8.30 uur tot 12.30 uur)
▪ Combinatie sport- en knutselactiviteiten
▪ Eventueel de volgende jaren de combinatie met FERM in de namiddag
promoten ( = opvangmogelijkheid voor ouders)
▪ Alles is vlot verlopen. Een leuke afwisseling. Beter dan de losse
knuffelpasactiviteiten.

o

Grabbelkamp 16 t.e.m. 20 augustus
▪ 45 kinderen (1ste t.e.m. 6de leerjaar)
▪ Tijdens de week stonden volgende activiteiten op het programma:
bezoek aan de brandweer, volksspelen in de bib, knutselactiviteiten en
springkastelendorp
▪ Alles is vlot verlopen. De kinderen hadden het duidelijk naar hun zin.
▪ Volgend jaar zal wellicht geen grabbelpaskamp meer doorgaan. Voor
de kinderen zullen terug losse grabbelpasactiviteiten met uitstappen
(met busvervoer) worden georganiseerd.

o

Knuffelkamp 2 van 23 t.e.m. 27 augustus – 20 kleuters (2de en 3de kleuterklas)
– programma zie Knuffelkamp 1

Opmerkingen:
- De schooldirectie Hoge Geest betreurt dat de gemaakte afspraken met de monitoren
van de speelpleinwerking niet zijn nageleefd.
- Kleuterkamp was snel volzet – vraag naar uitbreiding van het aantal plaatsen.
Antwoord vanuit Sport: Het aantal plaatsen was voorzien op 50 deelnemers. Sport
heeft zelf nog het aantal deelnemers uitgebreid naar 80 deelnemers. Sport benadrukt
dat ook de kwaliteit van het kleutersportkamp belangrijk is. De activiteit moet nog voor
iedereen (kleuters en begeleiding) haalbaar en werkbaar blijven.
Besluit: Kennisname van de evaluatie vakantieopvang (zomer 2021) Ferm Kinderopvang,
speelpleinwerking en knuffel- en grabbelpasactiviteiten.
Punt 6: Mededelingen/actualiteit/vormingen
Inleiding: Chantal Vergauwen (voorzitter)
Bespreking:
- Warme William
o Warme William is een grote blauwe beer die iedereen uitnodigt om te vertellen
wat er scheelt en die graag een luisterend oor aanbiedt. Iedereen zit wel eens
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o

o
o

-

-

wat minder goed in zijn vel. Dan is het fijn als er een Warme William voor je
klaarstaat. Een Warme William is iemand die oprecht aandacht heeft voor die
ander. Iedereen kan er dus één zijn.
De Warme Williamcampagne richt zich in de allereerste plaats naar kinderen
en jongeren tot 24 jaar maar vanuit de gemeente/Welzijnshuis/Huis van het
Kind willen we met de aankoop van deze 2 banken ook aandacht besteden
aan het welbevinden van alle inwoners en zeker ook aandacht hebben voor
de ouderen.
De ene bank is geplaatst aan het Welzijnshuis/Huis van het Kind en de
andere bank aan de ingang van het AZ Nikolaas en WZV De Kroon.
Daarnaast heeft Logo Waasland de methodiek van de gevoelsbuttons en de
gevoelsmuur voorgesteld.

Krachtgericht Waas en Dender – eerstelijnspsycholoog. In het kader van
krachtgericht Waas en Dender kan je beroep doen op een eerstelijnspsycholoog.
Voor onze regio is Liesbet De Roeck aangesteld als eerstelijnspsycholoog. 0499 71
10 74
o voor kinderen, jongeren en hun gezinnen (0 tot 25 jaar)
o laagdrempelige eerste hulp bij psychologische zorgen
o kortdurende interventie (gem. 5 gesprekken)
o ook voor hulpverleners/zorgleerkrachten
o wat?
▪ Emotionele moeilijkheden (angst, verdriet, boosheid,)
▪ Pesten, identiteitsvragen, gevoelens van onzekerheid
▪ Piekeren, slaap- en eetmoeilijkheden
▪ Communicatie- en afstemmingsproblemen in de ouder-kind relatie
Brochure Welzijnshuis – in de brochure van het Welzijnshuis vind je een overzicht
van alle dienst- en hulpverlening die je kan terugvinden in het huis.

Opmerking:
- De Klimop (school en oudercomité) is enorm tevreden over de werking van Ferm
Kinderopvang in hun school. Zij vragen aan Ferm Kinderopvang en de gemeente om
de bestendiging van de voor- en naschoolse opvang verder te bekijken.
Besluit:
- Kennisname mededelingen.
- De vraag van De Klimop wordt opgenomen in het overleg gemeente en Ferm
Kinderopvang. De beslissing is afhankelijk van het kostenplaatje en de inzet van het
aantal kinderbegeleiders. Momenteel zijn er vijf openstaande vacatures voor
kinderbegeleiders bij Ferm Kinderopvang Sint-Gillis-Waas.

Datum nieuw overleg 15 maart 2022 om 19 uur in het Welzijnshuis,
vergaderzaal De Geule (gelijkvloers), Zwanenhoekstraat 1A, 9170 Sint-Gillis-Waas
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