
VERSLAG VERGADERING LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG AVELGEM 
                  22 april 2014 
 
 
Aanwezig :  Eddy Vanhuysse, zelfstandig kinderdagverblijf Pinokkio, voorzitter LOK 
                     Isabelle Forêt , zelfstandig kinderdagverblijf 
          Steven Verplancke, directeur basisschool De Toekomst 
                     Vera Sabbe, CD&V 
          Trees Vandeputte, voorzitter OCMW 
                     Els Maenhout, stafmedewerker kinderopvang H. Hart Kortrijk 
                     Ann Verhulst, kinderopvang KAV   

         Ann Schellaert, diensthoofd sociale dienstverlening OCMW    
                     Christine Debeurme, secretaris OCMW 
 
Verontschuldigd :Amy Suys, Marc Deweer, Mieke Vandewaetere, Kristl Lambert, Nancy 
Vandenbrouck, Annicq Verschuere 
 
1.  Overlopen vorig verslag 
 
Goedgekeurd 
 
Aanvraag tot omschakeling van de opvangvoorziening Zonnetje Avelgem naar een 
inkomensgerelateerde voorziening werd niet goedgekeurd. 
 
2. Start van het nieuw Vlaams Decreet – toelichting door voorzitter 
 
Vanaf 1 april 2014 is  het  nieuw decreet kinderopvang in voege. De subsidiëring omvat een 
basissubsidie en voor de IKG’s worden extra subsidies toegekend op basis van prestaties ( het 
is wel belangrijk dat de capaciteit behaald wordt). De prestatievergoeding bedroeg vroeger 30 
euro en is nu vastgesteld op 23 euro. De vaststelling is dat de ouderbijdrage met de nieuwe 
regelgeving overal toeneemt. 
 
Er zal gewerkt worden met een kinderopvangzoeker.  De kinderopvangzoeker is een 
instrument op de website van Kind en Gezin om kinderopvangvragen te registreren, te 
behandelen en in kaart te brengen.  Momenteel loopt er een proefproject in de Limburg. 
Over het Loket Kinderopvang is er nog geen verder nieuws beschikbaar. 
 
Ouders dienen elektronisch een inkomenstarief aan te vragen.  Wanneer het inkomen van 
ouders vermindert, worden ze doorgestuurd naar het OCMW.   Door het OCMW wordt een 
sociaal verslag opgemaakt en een attest afgeleverd dat dan aan Kind en Gezin bezorgd wordt. 
Het OCMW heeft hierover nog geen richtlijnen ontvangen. 
 
3. Datum volgend LOK 
 
 Volgende vergadering : 21 oktober 2014 om 19 u30. 
 
 
 
 
 



4. Varia 
 

- Uit een rondvraag bij de verschillende initiatieven naar de bezettingsgraad en de 
wachtlijsten blijkt dat alle initiatieven niet overbezet zijn en dat er voldoende opvang 
is. 

- De vraag wordt gesteld of er vanuit het LOK bepaalde initiatieven kunnen 
georganiseerd worden zoals een vormingsnamiddag of avond voor de verschillende 
opvanginitiatieven( bvb levensreddend handelen bij baby’s of brandpreventie).   

 
Verslaggeving 
 
Christine Debeurme 
Secretaris OCMW 
 
 


