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gemeenteraad GOEDGEKEURD 
Besluit Zitting van 28 november 2019

AFDELING WELZIJN - 
Kinderopvang

16 2019_GR_00287 Oprichting Loket Kinderopvang Sint-Pieters-
Leeuw - Beslissing

Samenstelling:

Aanwezig:
de heer Siebe Ruykens; de heer Luc Deconinck; de heer Bart Keymolen; de heer Jan 
Desmeth; de heer Gunther Coppens; mevrouw An Speeckaert; de heer Herwig Smeets; 
de heer Paul Defranc; mevrouw Marleen De Kegel; de heer Jean Cornand; mevrouw 
Annie Mathieu; mevrouw Kathleen D'Herde; de heer Wim Peeters; de heer Georgios 
Karamanis; mevrouw Lydie De Smet; de heer Eddy Longeval; de heer Michel Miedzinski; 
de heer Guy Jonville; mevrouw Nicole Billens; de heer Gust Crabbe; de heer Raimondo 
Palermo; de heer Godefroid Pirsoul; de heer Brahim Harfaoui; de heer Olivier Huygens; 
mevrouw Natacha Martel; mevrouw Veerle Seré; de heer Jeroen Tiebout; de heer Jeroen 
Steeman; de heer Walter Vastiau

Afwezig:
mevrouw Aurore Vanden Meersche

Verontschuldigd:
mevrouw Ann De Ridder; mevrouw Betty Willems

Beschrijving

Aanleiding en motivering
Het decreet omschrijft de opdrachten van het LLKO, t.t.z.:

1. De registratie van kinderopvangvragen coördineren (het LLKO registreert 
minimaal alle unieke opvangvragen bij het LLKO met aparte vermelding van het 
aantal niet beantwoorde opvangvragen. Elke gemeente bepaalt de noodzaak en 
de vorm van een digitaal registratiesysteem).

2. Informeren (het Loket informeert de gezinnen binnen een redelijke termijn over 
beschikbare kinderopvangplaatsen en brengt hen zo nodig in contact met 
organisatoren kinderopvang, met bijzondere aandacht voor kwetsbare gezinnen; 
het Loket bezorgt informatie over de vraag naar kinderopvang en de tekorten op 
dat vlak aan het lokaal bestuur, de kinderopvanglocaties en Kind en Gezin).

3. Samenwerken (het Loket werkt samen met alle kinderopvanglocaties voor baby’s 
en peuters op haar grondgebied, anderen die werken met gezinnen die 
kinderopvangvragen kunnen hebben, bvb. Het Sociaal Huis, het Huis van het 
Kind, een Agentschap Inburgering, …. en met andere Loketten Kinderopvang, 
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aangezien de vraag naar kinderopvang niet stopt aan de grenzen van een 
gemeente).

Het decreet bepaalt tevens dat het Loket gestalte krijgt doordat binnen het Lokaal 
Overleg Kinderopvang, de gemeentelijke adviesraad inzake kinderopvang, een 
initiatiefnemer wordt aangewezen of een structuur wordt gecreëerd om het LLKO te 
organiseren. Als er geen initiatiefnemer wordt aangewezen, neem het lokaal bestuur de 
organisatie op zich. In onze gemeente was er geen initiatiefnemer; bijgevolg neemt het 
lokaal bestuur de regie op zich.

Het vergunningsbesluit bepaalt dat elke organisator kinderopvang binnen de gemeente 
samenwerkt met het Loket en dit op volgende manieren:

 onderzoeken of openstaande kinderopvangvragen, aangegeven door het LLKO, 
beantwoord kunnen worden, en het LLKO daarover informeren;

 alle relevantie informatie over de kinderopvang bezorgen die het LLKO opvraagt in 
het kader van zijn opdrachten.

Juridische gronden
Decreet van 20 april 2012 houdende kinderopvang van baby’s en peuters; hoofdstuk 4, 
artikel 13.

Vergunningsbesluit van 22 november 2013 bij dit decreet, hoofdstuk 3, artikel 61.

Regelgeving: bevoegdheid
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, latere wijzigingen en 
uitvoeringsbesluiten

Financiële en beleidsinformatie

Financiële informatie
Drukwerk (kredieten CID) voor promotie: ca. € 75

Subsidie vanaf 2020: jaarlijks € 6920,04

Stemming op het besluit
De gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad keurt de oprichting van het Loket Kinderopvang Sint-Pieters-Leeuw 
goed. De werking start op 1 januari 2020.

Artikel 2
De gemeenteraad keurt de engagementsverklaring tussen het Lokaal Bestuur en de 
Leeuwse opvanginitiatieven die zich aansluiten bij het Loket Kinderopvang goed.

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
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Namens de gemeenteraad 

algemeen directeur
Walter Vastiau

voorzitter
Siebe Ruykens


