
VERSLAG VERGADERING LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG AVELGEM 
                  28 januari 2014 
 
 
Aanwezig :  Eddy Vanhuysse, zelfstandig kinderdagverblijf Pinokkio, voorzitter LOK 
                     Isabelle Forêt , zelfstandig kinderdagverblijf 
                     Tom Beunens, schepen van jeugd 
                     Julie Verstraete, leerkracht basisschool De Toekomst 
                     Steven Verplancke, directeur basisschool De Toekomst 
                     Marijke Desmet, leerkracht basisschool De Toekomst 
                     Kris Van Seymortier, gemeenteraadslid 
                     Lut Deseyn, gemeenteraadslid 
                     Ann Schellaert, diensthoofd sociale dienstverlening OCMW    
                     Christine Debeurme, secretaris OCMW 
 
Verontschuldigd :, Els Maenhout, stafmedewerker kinderopvang H. Hart Kortrijk, Ann 
Verhulst, kinderopvang KAV, Trees Vandeputte, voorzitter OCMW, Mieke Vandewaetere, 
Kristl Lambert, Nancy Vandenbrouck, Sandra Platteau, Amy Suys, Christa Vanleynseele, 
Annicq Verschuere 
 
1.  Overlopen vorig verslag 
 
goedgekeurd 
 
2. Kinderopvang gemeente Avelgem – aanvraag advies LOK 
 
Centrum voor Kinderopvang ’t Breugelkind dient een aanvraag in bij Kind en Gezin voor de 
omschakeling van een bestaande zelfstandig opvangvoorziening nl. Zonnetje Avelgem – 
kinderdagverblijf De Toekomst – Kerkhofstraat 51 -8580 Avelgem naar een 
inkomensgerelateerde voorziening.  Het kinderdagverblijf De Toekomst beschikt over een 
opvangcapaciteit van 16 plaatsen maar momenteel worden slechts 5 à 6 kinderen opgevangen. 
Momenteel dient een dagprijs aangerekend te worden van 24 à 25 euro om het financieel 
haalbaar te houden.  De dagprijs is voor sommige ouders te hoog waardoor bepaalde gezinnen 
geen beroep doen op het kinderdagverblijf.  Vandaar dat een aanvraag ingediend werd voor de 
overschakeling naar een inkomensgerelateerde voorziening zodat ouders een dagprijs kan 
aangerekend worden in functie van hun inkomen. 
De voorzitter geeft een toelichting i.v.m de toewijzingsprocedure van inkomensgerelateerde 
opvangplaatsen.  Het aantal inkomensgerelateerde opvangplaatsen in de zorgregio wordt 
vergeleken met het gemiddeld aantal inkomensgerelateerde opvangplaatsen in Vlaanderen. 
Avelgem behoort tot de zorgregio Kortrijk  waar het gemiddeld aantal inkomensgerelateerde 
opvangplaatsen hoger ligt dan het gemiddeld aantal in Vlaanderen ( 29,8 per 100 plaatsen in 
de zorgregio Kortrijk ten opzichte van 27,4 per 100 plaatsen in Vlaanderen). Indien er 
aanvragen zijn vanuit zorgregio’s waar het gemiddeld aantal inkomensgerelateerde 
opvangplaatsen lager ligt dan het gemiddelde, zullen die normaliter voorrang krijgen.    
Niettemin wordt een positief advies verleend voor de aanvraag en zal het advies overgemaakt 
worden aan Kind en Gezin.  
 
 
 
 



 
3. Vlaams Decreet: stand van zaken 
 
De voorzitter geeft een toelichting i.v.m het nieuw decreet dat op 1 april 2014 in voege treedt. 
Het decreet houdt een aantal belangrijke wijzigingen in op het vlak van subsidiëringen  van 
opvangplaatsen.  Voor zelfstandige opvangvoorzieningen wordt het moeilijk om aan alle 
normeringen te voldoen en een financieel evenwicht te bewaren.  Er wordt verwacht dat een 
aanzienlijke verhoging van de dagprijs noodzakelijk zal zijn om het verder leefbaar te houden 
voor deze voorzieningen. 
 
 
4.Varia 
 
Momenteel is nog geen bijkomende info beschikbaar 
 omtrent het Loket Kinderopvang. 
 
 
Volgend LOK : dinsdag 22 april 2014 om 19 u30. 
 
Verslaggeving 
 
Christine Debeurme 
Secretaris OCMW 
 
 


