
 

 

 

 

Beoordelingsprocedure voor 
uitbreidingsronde kinderopvang baby’s 

en peuters trap 2 subsidies 
De procedure werd goedgekeurd door het lokaal overleg kinderopvang (28/03/2022) en door de 
gemeenteraad op 26/08/2022 (na goedkeuring op het college van burgemeester en schepenen 
van 18/07/2022). Bij bekendmaking van de oproep voor de uitbreidingsronde van Agentschap 
Opgroeien zal de secretaris van het lokaal overleg kinderopvang (LOK) de oproep en procedure 
(met bijhorende criteria) versturen via mail naar alle organisatoren op het grondgebied en 
eerder geïnteresseerde organisatoren.   
 
De oproep, procedure en criteria zullen ook gepubliceerd worden op de website van de stad en 
de website kinderopvang (kinderopvang.sint-niklaas.be/uitbreidingsronde). 
 
Aanvragers kunnen de secretaris van het LOK aanspreken voor ondersteuning bij het indienen 
van de aanvraag bij wijze van adviesverlening met betrekking tot de inhoud van de vraag of 
verduidelijkende vragen stellen.  
 
De procedure verloopt in 7 fases: 
1. Indienen 
2. Bijkomende informatie 
3. Opmaak score ter voorbereiding van beoordelingsvergadering lok 
4. Beoordelingsvergadering lokaal overleg kinderopvang  
5. Collegebeslissing 
6. Hoorrecht 
7. Aanvragen doorsturen Opgroeien 
 
Fase 1: Indienen 
 
De aanvraag moet ingediend worden bij het lokaal bestuur (kinderopvang@sint-niklaas.be) op 
hetzelfde moment dat de aanvraag ingediend wordt bij Opgroeien. Gebeurt dit niet uiterlijk op 
30 november 2022, dan wordt de aanvraag uitgesloten.  
 
De organisator stuurt bij de aanvraag de antwoorden op vooropgestelde criteria (via 
webformulier) door evenals het op dat moment geldende huishoudelijk reglement en 
schriftelijke overeenkomst.  
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Fase 2: Bijkomende informatie 
 
In opdracht van de voorzitter van het LOK zal de secretaris een beoordelingsvergadering met 
het LOK vastleggen vooraleer een definitief advies te formuleren naar het college van 
burgemeester en schepenen.  
 
De secretaris van het LOK zal via mail de aanvraag binnen de week bevestigen voor ontvangst 
en de datum voor de beoordelingsvergadering van het LOK doorsturen.  
 
De secretaris vraagt indien nodig bijkomende informatie of documenten (huishoudelijk 
reglement, schriftelijke overeenkomst, antwoorden op criteria rond samenwerken,…) op om de 
aanvraag te beoordelen. Deze informatie moet doorgestuurd worden via mail ten laatste binnen 
3 dagen na ontvangst mail secretaris LOK. Indien de juiste documenten of bijkomende 
informatie niet tijdig worden doorgestuurd zal voor de criteria die hierop betrekking hebben 
een nul score toegekend worden.  
 
Fase 3: Opmaak score ter voorbereiding van beoordelingsvergadering LOK 
 
De secretaris zal elke aanvraag toetsen aan de door de gemeenteraad vastgelegde 
beoordelingscriteria en hier een objectieve score aan toekennen.   
 
De betreffende aanvrager zal telefonisch ingelicht worden van de voorbereide score door de 
secretaris voor het plaatsvinden van de beoordelingsvergadering.  
 
Fase 4: Beoordelingsvergadering lokaal overleg kinderopvang  
 
Wil de aanvrager bij het indienen van een aanvraag opgenomen worden in de 
beoordelingsprocedure van het lokaal bestuur, wordt de aanvrager geacht: 

- te hebben voldaan aan alle voorgaande fases. 
- de aanvraag voor te stellen op de beoordelingsvergadering van het LOK volgend op de 

uiterste indieningsdatum van de aanvragen. Indien de aanvrager zelf niet aanwezig kan 
zijn mag een afgevaardigde zijn plaats innemen. Indien niemand aanwezig is om de 
aanvraag voor te stellen zal een nul score worden toegekend.  

- beloftes gemaakt in huidige uitbreidingsronde ook na te komen nadat eventuele 
subsidies zijn toegekend. Indien beloftes gemaakt in vorige uitbreidingsrondes niet 
werden nagekomen zal een nul score gegeven worden voor de criteria die hierop 
betrekking hebben.  
 

De leden van het lok : 
- bekrachtigen de score per aanvraag indien de meerderheid van de leden hiermee 

akkoord gaan.  
- motiveren waarom zij niet akkoord gaan met de score indien de meerderheid van de 

leden effectief niet akkoord gaan met deze score.  
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Fase 5: Beslissing advies college burgemeester en schepenen.  
 
Het opgemaakte advies zal worden voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen 
volgend op de beoordelingsvergadering van het LOK.  
 
Het college van burgemeester en schepenen beslist over de goedkeuring of nood aan 
aanpassing van het voorgelegde advies. 
 
Fase 6: Hoorrecht 
 
Indien de aanvrager nog opmerkingen heeft over dit advies of de aanvrager is niet akkoord met 
dit advies, heeft hij het recht om gehoord te worden of zijn bezwaar in te dienen. Dit kan door, 
binnen de 7 dagen na het versturen van het advies, contact op te nemen met de voorzitter van 
het LOK via veerle.vermeulen@sint-niklaas.be.  
 
Indien deze eerste stap geen oplossing biedt, dan moet de organisator bij Opgroeien zijn 
bezwaar bij dit advies kenbaar maken (zie procedure Opgroeien). Als de opmerkingen gegrond 
zijn, neemt Opgroeien hierover contact met het lokaal bestuur. Uiteindelijk zal Opgroeien op 
basis van de argumenten van beide partijen beslissen of het al dan niet rekening houdt met het 
advies van het lokaal bestuur.  
 
Fase 7: Aanvragen doorsturen Opgroeien 
 
De secretaris van het LOK stuurt het advies door naar Agentschap Opgroeien voor 8 januari 
2023 en naar de aanvrager.  
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