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6. Subsidiereglement voor ondersteuning van kinderopvang. Wijziging. Goedkeuring. 
 
De gemeenteraad, 

Regelgeving 

-  Decreet Lokaal bestuur 

Voorafgaande beslissingen en advies 

- Besluit gemeenteraad van 19.12.2017 – subsidiereglement voor ondersteuning van kinderopvang 
- Advies LOK d.d. 03.02.2021 
- Bespreking in zitting van College van Burgemeester en Schepenen van 22/04/21 
 
Feiten en motivering 

Het decreet werd geactualiseerd.  

Er wordt bijkomend verwacht van kinderopvanginitiatieven die de lokale subsidie aanvragen om actief mee te 
werken aan het lokaal loket Kinderopvang. 

Er wordt duidelijker vermeld dat deze subsidie enkel kan wanneer er extra opvangplaatsen worden gecreëerd. 
(Voorbeeld kan bij een verhuis waarbij geen extra opvangplaatsen mogelijk gemaakt worden geen beroep 
gedaan worden op deze subsidie) 

De aanvraagprocedure gebeurt nu digitaal, dit wordt nu zo vermeld in het voorstel van het aangepaste reglement.  

Besluit met algemene stemmen: 

Art. 1 – de voorgestelde wijzigingen aan voormeld reglement worden goedgekeurd 

Aangepast reglement 
 
Art. 1 - Definities 
Groepsopvang: vanaf 9 opvangplaatsen op één locatie 
Gezinsopvang: maximaal 8 opvangplaatsen op één locatie 
Art. 2 - Doelgebied 
Ondersteuning kan zowel worden voorzien voor opstartende initiatieven kinderopvang als voor uitbreiding van 
vergunde plaatsen van bestaand opvanginitiatief. 
Art. 3 — Voorwaarden 
Om in aanmerking te kunnen komen voor de subsidie moet men aan de wettelijke voorwaarden van Kind en 
Gezin voldoen die worden gevraagd aan een groepsopvang of gezinsopvang. 
Zowel de nieuwe initiatieven voor kinderopvang of initiatieven voor uitbreiding van kinderopvangplaatsen moeten 
gelegen zijn op het grondgebied van Izegem. 
Indien men op het moment van de uitbetaling van de subsidie niet meer zou voldoen aan de wettelijke 
voorwaarden voor groepsopvang of voor gezinsopvang, zullen de subsidies worden teruggevorderd in geld of in 
natura. 



Actieve deelname aan de algemene vergadering van het Izegemse Lokaal Overleg Kinderopvang en 
medewerking aan het Lokaal Loket kinderopvang is verplicht om in aanmerking te komen voor deze subsidie en 
dit vanaf het moment van toekenning. 
Art. 4- Subsidiebedragen 
Voor de toekenning van het bedrag per plaats worden de criteria en erkenningen Kind en Gezin gehanteerd. 
GEZINSOPVANG 
Er wordt een reguliere subsidie voorzien van maximum €250 voor startende of uitbreidende initiatieven 
gezinsopvang. De hoogte van de reguliere subsidie wordt bepaald door een terugbetaling van facturen die in 
aanmerking komen (die hieronder worden beschreven). 50% van de investering kan worden terugbetaald met 
een maximum van €250. Daarnaast wordt er een facultatief gedeelte uitbetaald waarbij nieuwe of uitbreidende 
initiatieven €50 per vergunde plaats ontvangen.  
GROEPSOPVANG 
Er wordt een reguliere subsidie voorzien van maximum €500 voor startende of uitbreidende initiatieven 
groepsopvang. De hoogte van de reguliere subsidie wordt bepaald door een terugbetaling van facturen die in 
aanmerking komen (die hieronder worden beschreven). 50% van de investering kan worden terugbetaald met 
een maximum van €500. Daarnaast wordt er een facultatief gedeelte uitbetaald waarbij nieuwe of uitbreidende 
initiatieven €50 per vergunde plaats ontvangen. 
Facturen kunnen worden ingediend tot 6 maanden na het verkrijgen van de vergunning en mogen gedateerd zijn 
tot 1 jaar voor het verkrijgen van de vergunning. 
 
Als er omwille van een verhuis extra opvangplaatsen worden gecreëerd, dan worden enkel voor deze nieuwe 
opvangplaatsen €50 per plaats toegekend. Indien er een verhuis plaatsvindt, waarbij geen extra opvangplaatsen 
worden gecreëerd, kan er geen stedelijke subsidie voorzien worden. 
 
Volgende kosten komen in aanmerking voor subsidie : 
Kosten voor renovatie en inrichting van het lokaal waar de kinderopvang wordt gevestigd  
Kosten voor alle materialen die rechtstreeks verband houden met de activiteit als kinderopvang. 
Er wordt een controle ter plaatse voorzien door de technische dienst van de stad om na te gaan of alle prestaties 
en goederen vermeld op de ingediende facturen daadwerkelijk werden gebruikt in het kader van de kinderopvang. 
De Raad van Bestuur van het LOK adviseert het college als de ingebrachte facturen effectief verband houden 
met de activiteit als kinderopvang. 
 
Art. 5 — Beoordelingscriteria 
Volgende beoordelingscriteria worden gehanteerd in het kader van de aanvraag : 
  Aantal gerealiseerde kindplaatsen  
  Kwaliteitsgarantie van de aanvraag  
  Rapport van controle ter plaatse 
Art. 6 - Aanvraagprocedure 
De aanvraag dient binnen het eerste werkjaar te worden aangevraagd via de voorgeschreven formulieren. 
Volgende documenten dienen toegevoegd te worden : 
  Erkenning als kinderopvang bij Kind & Gezin 
  Attest van toezicht van Kind & Gezin 
  Alle facturen die worden ingediend in het kader van de subsidieaanvraag 
  Geldige bouwvergunning in geval van nieuwbouw, verbouwingen en/of renovatie 
De aanvraag gebeurt digitaal. Het digitale aanvraagformulier is te vinden via de website van de stad. 
(https://formulieren.izegem.be/aanvraag-subsidie-opvanginitiatieven/)  
Het College van Burgemeester en Schepenen beslist binnen een termijn van 3 maanden over de aanvraag tot 
subsidiëring in het kader van de opstart of de uitbreiding van een initiatief tot kindervang. 
Art. 7 — Terugvordering 
Indien het gesubsidieerde initiatief tot kindervang binnen de 3 jaar wordt stopgezet of de erkenning/melding bij 
Kind & Gezin wordt ingetrokken, zullen de subsidies worden teruggevorderd van de subsidietrekker door de stad 
Izegem. 
Art. 8 — Betwistingen 
In geval van betwistingen zijn enkel de desbetreffende rechtbanken bevoegd 
Art. 9 — Inwerkingtreding 
Dit subsidiereglement treedt in werking op 1 januari 2018. De subsidie kan enkel gegarandeerd worden voor 
zover de beschikbaarheid van kredieten in het jaarlijkse budget, waarbij de aanvragen per datum worden 
behandeld. 
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