OPPORTUNITEITSADVIES bij een vergunningsaanvraag
BERLAAR
1 – Rol van het lokaal bestuur
De adviesopdracht van het lokaal bestuur is vastgelegd in:
-

het Besluit van de Vlaamse Regering van 24 mei 2013 (BS 18 juni 2013) houdende het lokaal
beleid kinderopvang.
het Besluit van de Vlaamse regering van 29 januari 2021 tot wijziging van de regelgeving over
de voorwaarden en procedure in het kader van de toekenning van een vergunning of subsidie
aan een organisator van kinderopvang en buitenschoolse opvang en over voorwaarden voor
het lokaal bestuur in het kader van het lokaal beleid kinderopvang.

Een organisator moet vanaf 1 januari 2022 een opportuniteitsadvies aanvragen bij het lokaal
bestuur voor:
-

de opstart van een groepsopvang
de verhuis van een bestaande locatie binnen de gemeente
de uitbreiding van een bestaande locatie vanaf 9 plaatsen

Het hebben van een voldoende aanbod kinderopvang in Berlaar is belangrijk. Het is daarbij belangrijk
dat het aanbod toegankelijk is voor deze gezinnen en op een goede manier is gespreid over de
gemeente.
Daarom is het geven van een kwaliteitsvol advies waardevol. Het verhoogt de duurzaamheid van
startende organisatoren kinderopvang gezien de organisator weet waaraan hij/zij begint én tevens een
goed inzicht heeft in de lokale context.
Bij het opstellen van het advies moet rekening gehouden worden met vooraf bepaalde criteria die
transparant, objectief en relevant zijn om de opportuniteit te beoordelen.

2 – Criteria
2.1 Het opvanginitiatief kent verschillende vormen van toegankelijkheid.
Berlaar is geografisch goed gelegen in de nabijheid van de grotere steden én daarmee een trekpleister
voor jonge gezinnen. De spreiding van de kinderopvanglocaties naar gelang de aanwezigheid van
gezinnen of toekomstig potentiële woningprojecten is een troef.
Bij bereikbaarheid gaat er vooral aandacht uit naar de veiligheid van de in- en uitstapplaatsen, de
aanwezigheid van een fietspad evenals de nabijheid van het openbaar vervoer.
Toegankelijkheid herkent zich ook in de vorm van de opvang van kinderen met een extra zorgvraag.
De mate waarin een opvanginitiatief multifunctioneel kan omgaan met de reorganisatie van zijn
ruimtes is van groot belang.
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2.2 Beschikbaar en bruikbaar
Berlaar streeft naar kinderopvanglocaties die meer inspelen op de combinatie van het werk en het
privéleven van de ouders. De combinatie tussen werk en gezin is nog lastiger voor kwetsbare gezinnen.
Flexibele opvanguren kunnen tegemoet komen aan deze problematiek door opvang buiten de
standaard opvanguren aan te bieden met inbegrip van nachtopvang en/of weekendopvang.
Ook het bieden van inclusieve opvang vergroot te toegankelijkheid voor kinderen met een specifieke
zorgbehoefte, maar laat hen wel in de geborgenheid van de eigen gemeente opgroeien.

2.3 Bekendheid en begrijpbaarheid
Berlaar zet in op een sterke samenwerking tussen alle kinderopvanginitiatieven via het Lokaal Overleg
Kinderopvang, vertrekkend vanuit evenwaardigheid tussen lokaal bestuur en aanbieders en met
respect voor de diversiteit van organisatoren kinderopvang. Deelname en feedback aan die
adviesorgaan is een meerwaarde.
Het uitwisselen van kennis en expertise is belangrijk om bij te dragen aan kwalitatieve kinderopvang
in onze gemeente. Hierdoor kan de lokale situatie van vraag en aanbod inzake kinderopvang beter in
kaart gebracht worden. Dit is van belang om gezinnen nog beter te kunnen informeren en
ondersteunen in de zoektocht naar geschikte kinderopvang. Het Lokaal Loket Kinderopvang is hierin
een belangrijke tool. De organisator kinderopvang werkt samen met dit platform om alle aanvragen
hierin te registreren alsook ouders te sensibiliseren om het platform te gebruiken.

2 – Procedure
2.1 Kennismaken
We maken graag even kennis met jou en je situatie als je binnenkort van start gaat als
kinderopvanginitiatief, of je gaat verhuizen of uitbreiden. Dit doe je door contact op te nemen met de
gemeentelijk ambtenaar via jeugd.welzijn@berlaar.be.
Tijdens dit gesprek overlopen we je (aan)vraag en in het bijzonder welke specifieke diensten je advies
mee kunnen onderbouwen.

2.2 Aanvragen indienen
De aanvraag tot opportuniteitsadvies bezorg je elektronisch aan de gemeentelijk ambtenaar via
jeugd.welzijn@berlaar.be. Je vindt het aanvraagformulier terug op de gemeentelijke website. Bij
ontvangst van het dossier krijg je een ontvangstbevestiging via mail binnen de 10 werkdagen.

2.3 Aanvraag behandelen en formuleren
Aan de hand van de 3 kwalitatieve criteria zoals hierboven beschreven zal het lokaal bestuur een advies
formuleren. Dit advies wordt voorbereid door de gemeentelijk ambtenaar en nadien besproken op het
College van Burgemeester en Schepenen.
Het advies wordt ter kennisname via mail bezorgd aan de leden van de adviesraad Lokaal Overleg
Kinderopvang.

2.4 Terugkoppeling
Het lokaal bestuur bezorgt het advies binnen een termijn van 30 kalenderdagen (vanaf de datum van
ontvangstbevestiging aanvraagformulier) via mail.
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De organisator staat het vrij om verdere informatie over dit advies in te winnen bij de gemeentelijk
ambtenaar via jeugd.welzijn@berlaar.be – binnen de termijn van 30 kalenderdagen na ontvangst van
het advies. Er zal een gesprek ingepland worden waar de organisator zal gehoord worden.
Op basis van dit gesprek zal het aangepaste advies opnieuw besproken worden op het College van
Burgemeester en Schepenen. Het uiteindelijke advies zal wederom via mail bezorgd worden aan de
organisator en ter kennisname via mail bezorgd aan de leden van de adviesraad Lokaal Overleg
Kinderopvang.
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