REGLEMENT

Gemeenteraad van 17 december 2020

REGLEMENT BETREFFENDE BEOORDELINGSCRITERIA EN -PROCEDURE VOOR
UITBREIDINGSRONDEN KINDEROPVANG BABY’S EN PEUTERS

Art. 1: Inleiding
Dit reglement bepaalt de criteria en de procedure voor het opstellen van een positief advies m.b.t. aanvragen
voor bijkomende opvangplaatsen bij uitbreidingsrondes kinderopvang voor baby’s en peuters. Het Agentschap
Opgroeien beoordeelt de aanvragen en neemt het advies van het lokaal bestuur mee in zijn beoordeling.
Art. 2:
Het reglement gaat in vanaf 1 januari 2021.

Art. 3: Beoordelingscriteria
Volgende criteria zullen gebruikt worden om de aanvragen voor nieuwe opvangplaatsen te scoren:
Criterium 1: De organisator neemt deel of zal deelnemen aan de vergaderingen van het Lokaal Overleg
Kinderopvang. = 1,5 punt
Deelnemen: De organisator is minstens de helft van de vergaderingen aanwezig of zal minstens de helft
aanwezig zijn en verontschuldigt zich bij afwezigheid.
Criterium 2: De organisator werkt mee of zal meewerken aan het Lokaal Loket Kinderopvang. = 3,5 punten
Meewerken:
– De organisator moet voldoen aan de minimumverplichtingen van Opgroeien m.b.t. het Lokaal Loket
Kinderopvang.
– De stad Tienen verwacht dat elke opvangvraag in het Digitaal Loket Kinderopvang geregistreerd
wordt.
Criterium 3: De organisator neemt deel of zal deelnemen aan de werkgroep baby en peuter van Huis van het
Kind Tienen. = 1,5 punt
Deelnemen: De organisator is minstens de helft van de vergaderingen aanwezig of zal minstens de helft
aanwezig zijn en verontschuldigt zich bij afwezigheid.
Criterium 4: De organisator is of zal bereid zijn om mee te werken aan taalstimulerende projecten binnen de
gemeente. = 1,5 punt
Meewerken: De organisator stemt af of zal afstemmen met het lokaal bestuur en vervult een doorverwijs- en
informatiefunctie m.b.t. taalprojecten.
Art. 4: Procedure
De stad Tienen:
– informeert alle bestaande Tiense organisatoren kinderopvang over de vastgelegde
beoordelingscriteria en -procedure. Voor potentieel nieuwe organisatoren wordt deze info
gepubliceerd op de stedelijke website;
– informeert alle Tiense organisatoren kinderopvang via mail bij elke uitbreidingsronde van Opgroeien
en bezorgt hen nogmaals de beoordelingscriteria en -procedure;

–

wijst de organisatoren erop dat zij het lokaal bestuur op de hoogte dienen te brengen op het moment
dat zij een aanvraag indienen bij Opgroeien.

Om bij het indienen van een subsidieaanvraag te worden opgenomen in de beoordelingsprocedure van het
lokaal bestuur, wordt van de aanvrager verwacht:
– een kopie van de definitieve subsidieaanvraag te bezorgen aan de stad Tienen; dit kan per post of
per mail, en tegen ontvangstbevestiging;
– dat hij verduidelijkende vragen van de stad Tienen met betrekking tot de aanvraag beantwoordt;
– dat hij beloftes die gemaakt werden in de aanvraag nakomt nadat eventuele subsidies zijn
toegekend.
De stad Tienen:
– bereidt de beoordeling van de aanvragen voor door elke aanvraag te toetsen aan de vastgelegde
beoordelingscriteria en kent hier een objectieve score aan toe (maximum = 8 punten).
– formuleert per aanvraag een zorgvuldig en kwalitatief advies;
– legt het advies ter goedkeuring voor aan het college van burgemeester en schepenen;
– bezorgt het goedgekeurde advies (eventueel mits aanpassing(en)) per mail ter info aan de leden van
het LOK;
– stuurt het advies tijdig door naar Opgroeien en koppelt de score ook terug aan de betreffende
organisator(en) kinderopvang.

