OPPORTUNITEITSADVIES KINDEROPVANG
Hoofdstuk 1: Algemeen
Artikel 1: Doelstelling
1.1 Het lokaal bestuur heeft een belangrijke adviesrol in het kader van een vergunningsaanvraag
kinderopvang. Dit advies draagt bij aan de beleidsdoelstellingen om te streven naar voldoende
betaalbare, kwaliteitsvolle en toegankelijke kinderopvang.
1.2 Vanaf 1 januari 2022 moet een organisator kinderopvang een opportuniteitsadvies aanvragen voor:
De opstart van een groepsopvang
De verhuis van een bestaande locatie groepsopvang
De uitbreiding van een bestaande locatie groepsopvang vanaf 9 plaatsen.

Artikel 2: Beslissingstermijn
2.1 Het lokaal bestuur bezorgt het opportuniteitsadvies, binnen de 30 dagen na het
kennismakingsgesprek, aan de organisator. Dit advies voegt de organisator toe aan zijn/haar
vergunningsaanvraag t.a.v. het Agentschap Opgroeien. Het advies is niet bindend voor de organisator,
noch voor het Agentschap Opgroeien.

Hoofdstuk 2: Beoordelingsprocedure
Artikel 3: Bekendmaking
3.1 Het reglement wordt bezorgd via e-mail vanuit Huis van het Kind aan de bestaande
kinderopvanginitiatieven en via de gemeentelijke communicatiekanalen aan de brede bevolking
(potentieel nieuwe organisatoren).

Artikel 4: Indienen aanvraag
4.1 De organisator dient een aanvraag in bij het Huis van het Kind Ieper, indien de locatie en verwachte
startdatum gekend is. In andere gevallen kan je informeel advies opvragen. De aanvraag wordt
ingediend via e-mail (huisvanhetkind@ieper.be) of per post gericht aan Huis van het Kind Ieper (Ter
Waarde 1 – 8900 Ieper). Binnen de 7 dagen ontvangt de organisator een ontvangstbevestiging via email of post. Huis van het Kind Ieper contacteert de organisator voor een kennismakingsgesprek.

Artikel 5: Inlichting LOK
5.1 De aanvraag wordt ter kennisgeving op het LOK gebracht op een algemene vergadering of via email indien er geen vergadering is ingepland tijdens de aanvraagprocedure.

Artikel 6: Advies college van burgemeester en schepenen
6.1 Het college van burgemeester en schepenen formuleert een definitief en gemotiveerde
beoordelingsadvies. Dit advies wordt via het formulier van Agentschap Opgroeien overgemaakt. De
terugkoppeling aan de organisator gebeurt via e-mail en uiterlijk binnen de 30 dagen na het
kennismakingsgesprek.

Artikel 7: Hoorrecht
7.1 De organisator heeft het recht om gehoord te worden en heeft 30 dagen te tijd om te reageren op
het advies van het lokaal bestuur.

Hoofdstuk 3: beoordelingscriteria
Artikel 8: Criterium 1 – kennismakingsgesprek
Het kennismakingsgesprek bevordert een persoonlijk dialoog tussen organisator en lokaal bestuur over
het kinderopvangaanbod in Ieper en deelgemeenten. Hierbij bespreken we de lokale noden alsook de
plannen en visie van de organisator worden toegelicht. Het eerste contact zorgt ervoor dat meer actieve
samenwerking tussen organisator en lokaal bestuur mogelijk wordt.

Artikel 9: Criterium 2 – contact dienst Ruimtelijke Ordening
Vanaf de start van een vergunningsaanvraag adviseren we de organisator om contact op te nemen met
de dienst Ruimtelijke Ordening om na te gaan of het voorzien van de kinderopvang vergunbaar is op de
vooropgestelde locatie en in tweede instantie of er een omgevingsvergunningsplicht geldt. Om een
opportuniteitsadvies binnen de 30 dagen mogelijk te maken is een contactname met de dienst
Ruimtelijke Ordening voldoende voor een positief advies onder voorbehoud van de definitieve resultaten
van de vergunningsbeslissing.

Artikel 10: Criterium 3 – medewerking Lokaal Loket Kinderopvang
De werking van het Lokaal Loket Kinderopvang (LLK) gebeurt steeds in overleg en afstemming met alle
kinderopvanginitiatieven in het werkingsgebied. Informatieoverdracht en actieve betrokkenheid tussen
organisator kinderopvang en het LLK staan hier centraal. Het ondertekenen van een
samenwerkingsovereenkomst toont aan dat de organisator bereid is om mee te werken aan de
doelstellingen van het LLK.

