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commissie mens, samenleving en ruimte 

Debriefing Zitting van 14 november 2019 

 

Samenstelling: 

Aanwezig: 

de heer Gust Crabbe, voorzitter;  

mevrouw Nicole Billens; de heer Georgios Karamanis; mevrouw Veerle Seré; mevrouw Ann De Ridder; 

mevrouw Annie Mathieu; mevrouw Lydie De Smet; de heer Olivier Huygens; mevrouw Natacha 

Martel; de heer Wim Peeters; de heer Jeroen Tiebout;  

mevrouw Marina BOSMANS, secretaris; 

 

Eveneens aanwezig: 
de heer Jean Cornand; de heer Eddy Longeval; de heer Herwig Smeets; mevrouw An Speeckaert; de 

heer Luc Deconinck; mevrouw Veerle PICKE; mevrouw Sofie HEYMANS 

Afwezig: 

mevrouw Betty Willems; 

Verontschuldigd: 
de heer Godefroid Pirsoul; de heer Brahim Harfaoui; de heer Siebe Ruykens; 

 

BESPREEKPUNTEN 

Kinderopvang 
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Sint-Pieters-Leeuw - Standpunt 

Behandeld 

Beknopte samenvatting 

Een Lokaal Loket Kinderopvang is een neutraal informatie- en ondersteuningspunt voor ouders die op 

zoek zijn naar opvang. Tegelijk is het een netwerk van al wie met kinderopvang in de gemeente bezig 

is. 

Het decreet van 20 april 2012 houdende kinderopvang van baby’s en peuters (hoofdstuk 4, artikel 13) 

en daarbijhorende vergunningsbesluit van 22 november 2013 (hoofdstuk 3, artikel 61) bepalen dat 

elke gemeente verplicht is een Lokaal Loket Kinderopvang uit te bouwen. Het loket is geen doel op 

zich maar een middel om gezinnen te helpen in hun zoektocht naar kinderopvang en om een beter 

zicht te krijgen op de verhouding tussen vraag en aanbod. 

De gemeenteraad keurt de oprichting van het Loket Kinderopvang Sint-Pieters-Leeuw goed. De 

werking start op 1 januari 2020.  

Opmerkingen 

Toelichting door diensthoofd Kinderopvang Veerle Pické 

Start 1 januari 2020 na goedkeuring door GR november 2019. 
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Wat? Neutraal info- en ondersteuningspunt voor ouders die op zoek zijn naar kinderopvang (0 mnd. 

tot 3 jaar). Decretale verplichting. Biedt waardevolle info: registratie aanvragen/ welk aanbod KOV is 
er/ verhouding aanvragen - aanbod/ hiaten. Het Lokaal Loket heeft samenwerking met aanbieders en 

andere partners (vb. Huis van het Kind, Leeuwse scholen, Agentschap Inburgering,...). 

Coördinator: beleidsmedewerker Kinderopvang - Hoe? Digitaal loket via website gemeente  

(aanvraagformulier) - fysiek loket: Welpennest- 2 antennes: Huis van het Kind en Sociaal Huis - elke 

organisator is mini loket. Geen extra kosten voor organisatie Lokaal Loket op deze manier. 

Opmerking Wim Peeters bij inschrijvingsformulier: eigenlijk heeft iedereen die werkt nood aan 

dringende opvang en wat met zelfstandigen? Hoe breng je kinderen (optie te voet: gaat dit niet tot 

misbruik leiden nml. zo krijg ik opvang dichtbij). 

Natacha Martel: wat met wisselende uurroosters? Deze kunnen worden ingevuld in het formulier. Hulp 

nodig? cfr. fysieke loketten = laagdrempelig. 

An Speeckaert: Het systeem zal zeker worden geëvalueerd en bijgestuurd. We hebben getracht om 

het formulier eenvoudig te houden. 

Er volgt na de goedkeuring van de oprichting van het Lokaal Loket nog een ruime communicatie van 

het initiatief. 

Met dit initiatief willen we de kinderopvangvraag eenvoudiger maken: aanvraag op 1 centrale plaats 

voor alle initiatieven = grote vooruitgang! 

 
 

Jeugd 
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- Standpunt 

Behandeld 

Beknopte samenvatting 

De jeugddienst krijgt soms de volgende vragen van ouders: 

• Of speelpleinwerking waarvoor hun kinderen ingeschreven zijn geannuleerd kan worden. 

• Of kinderen wiens grootouders woonachtig zijn in de gemeente kunnen inschrijven voor de 

speelpleinwerking. 

Aan het college wordt gevraagd hierover een standpunt in te nemen.  

Opmerkingen 

Toelichting door Sofie Heymans, deskundige Jeugd 

Er zijn 2 nieuwigheden in de conceptnota speelpleinwerking: 

1. annuleren inschrijving kan tot 2 maanden voor de aanvang van de speelpleinwerking  

(inschrijvingsgeld wordt teruggestort, er is wel een administratieve kost te betalen); 

2. grootouders die in SPL wonen kunnen hun kleinkinderen inschrijven vanaf 1 mei (andere 

kinderen van de doelgroep kunnen worden ingeschreven vanaf 1 januari). 

 

In opdracht, 

 

Marina Bosmans        Gust Crabbe 
 

 
 

 

secretaris commissie        voorzitter commissie 

 


