REGLEMENT:
BEOORDELINGSPROCEDURE VOOR
OPPORTUNITEITSADVIES BIJ
VERGUNNING KINDEROPVANG
Vastgesteld bij gemeenteraadsbesluit op 21/12/2021

Artikel 1: Definitie opportuniteitsadvies
Vanaf 1 januari 2022 dient elke organisator kinderopvang
opportuniteitsadvies te vragen aan het lokaal bestuur voor:
Een nieuwe locatie groepsopvang
De verhuis van een locatie groepsopvang binnen de gemeente
De uitbreiding van een bestaande locatie vanaf 9 plaatsen
De verplichting geldt dus niet voor een uitbreiding tot 8 plaatsen.

verplicht

een

Het opportuniteitsadvies geeft advies over de opportuniteit van de opvang en moet een
organisator ertoe aanzetten om na te denken en voldoende informatie in te winnen bij de
aanvraag van vergunning. Zo ontstaat er, reeds voor de start van de opvanglocatie een
dialoog tussen organisator en lokaal bestuur.
De organisator kinderopvang moet dit advies toevoegen bij de aanvraag vergunning bij
Opgroeien en moet aangeven hoe hij met de opmerkingen in het advies van het lokaal
bestuur zal omgaan.
Artikel 2: Verloop van traject
Gemeente Londerzeel wil inzetten op dialoog en samenwerking met startende
organisatoren kinderopvang en zet dus in op een voortraject. Dit voortraject bestaat uit
een kennismakingsgesprek met de coördinator Huis van het Kind en stedenbouwkundig
advies van de dienst Omgeving.
Indien het voortraject succesvol is verlopen, kan het opportuniteitsadvies officieel
gevraagd worden. Hierbij worden in de beoordelingsprocedure de opgestelde criteria
afgetoetst en een advies geformuleerd.
Artikel 3: Voortraject – kennismakingsgesprek
Het doel van het kennismakingsgesprek tussen de organisator en het lokaal bestuur is om
via dialoog een basis te leggen voor verdere samenwerking. De organisator kan zijn plan
van aanpak, potentiële locatie en pedagogische visie bespreken. Het lokaal bestuur kan
organisator informeren over de evoluties in het gezinsbeleid van de gemeente.
Volgende inhoud wordt besproken tijdens het kennismakingsgesprek:
- Omgevingsanalyse kinderopvang: screening van (potentiële) locatie op
bereikbaarheid, nabijheid van andere faciliteiten en impact op de buurt
- Prijsbepaling: werken in IKT of met vrije prijs
- Pedagogische visie
- Doorverwijzing naar dienst Omgeving voor stedenbouwkundig advies
- Toelichting werking en doelstellingen Huis van het Kind Londerzeel
- Toelichting werking Lokaal Loket Kinderopvang en bijhorende software
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Artikel 4: Voortraject – dienst Omgeving
De organisator kinderopvang dient bij de dienst Omgeving na te gaan of er een
omgevingsvergunning of bestemmingswijziging dient aangevraagd te worden.
De dienst Omgeving kijkt dit op basis van het gewestplan na.
De dienst Omgeving kan je contacteren via omgeving@londerzeel.be
Artikel 5: Voorwaarden voor opportuniteitsadvies
Om een opportuniteitsadvies aan te vragen dienen volgende voorwaarden in orde te zijn:
- Kennismakingsgesprek met Huis van het Kind Londerzeel heeft plaatsgevonden
- Stedenbouwkundig advies van de dienst Omgeving is gekend
- Adres opvanglocatie is gekend
- Potentiële startdatum van de opvanglocatie is gekend
Artikel 6: Aanvraag opportuniteitsadvies
De aanvraag van het opportuniteitsadvies dient te gebeuren via het e-loket op basis van
het formulier dat Opgroeien ter beschikking stelde, met de gevraagde bijlagen.
- Formulier opgroeien
- Vermelding startdatum
- Ondertekende engagementsverklaring Huis van het Kind en Lokaal Loket
Kinderopvang (voor opvang baby’s en peuters)
- Pedagogische visie
Artikel 7: Ontvangstbewijs met uitleg hoorrecht
De aanvrager ziet na het invullen van het webformulier via het e-loket de
ontvangstbevestiging van de adviesvraag. Ze hebben dan de mogelijkheid om een kopie
van deze ontvangstbevestiging via mail te ontvangen.
Artikel 8: Behandelingstermijn
Het lokaal bestuur moet binnen de termijn van 30 dagen een opportuniteitsadvies
uitbrengen.
Artikel 9: Criteria voor positief advies
De aanvraag wordt beoordeeld op basis van onderstaande criteria:
- Gunstig stedenbouwkundig advies of omgevingsvergunning
- Kennismakingsgesprek heeft plaatsgevonden
- Bereid zijn om mee te werken aan doelstellingen Huis van het Kind
- Aansluiten bij het Lokaal Overleg kinderopvang
- Bij KO B&P: instappen in de gekozen werkwijze voor het Lokaal Loket
Kinderopvang en eventuele bijhorende software
- Pedagogische visie is ontvangen
Artikel 10: Beslissing advies door Coördinator Huis van het Kind
De gemeenteraad geeft de coördinator Huis van het Kind de bevoegdheid om de adviezen
over de opportuniteit van kinderopvang te formuleren, te ondertekenen en het hoorrecht
te organiseren.
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Artikel 11: Overmaken van voorlopige beslissing
De coördinator Huis van het Kind maakt na maximaal 20 dagen via mail een vooradvies
over aan de aanvrager en informeert de aanvrager nogmaals over het hoorrecht en de
procedure hiervoor.
Mogelijke adviezen zijn:
- Positief opportuniteitsadvies
- Positief opportuniteitsadvies, mits opmerkingen op basis van de opgestelde criteria
- Negatief opportuniteitsadvies met motivering
Artikel 12: Uitoefening van het hoorrecht
De aanvrager kan na het ontvangen van het vooradvies zich beroepen op het recht om
gehoord te worden. De aanvrager laat via mail naar huisvanhetkind@londerzeel.be weten
of hij gebruik zal maken van het hoorrecht.
Indien de aanvrager wenst gehoord te worden, wordt deze door de coördinator van Huis
van het Kind uitgenodigd voor een fysiek overleg.
Artikel 13: Formuleren definitieve advies
De coördinator Huis van het Kind formuleert binnen de 30 dagen het definitief
opportuniteitsadvies, al dan niet gewijzigd na de uitoefening van het hoorrecht. Dit advies
wordt ingevuld op het formulier dat Opgroeien ter beschikking stelde en ingediend werd
door de aanvrager. Dit formulier wordt ondertekend, via mail, terugbezorgd aan de
aanvrager.
Artikel 14: Bekrachtiging van het advies door het college van burgemeester en
schepenen
Het uitgebrachte advies wordt ter bekrachtiging geagendeerd op het college van
burgemeester en schepenen.
Artikel 15: Kennisgeving van het uitgebrachte advies aan het LOK
Het uitgebrachte advies wordt geagendeerd ter kennisgeving op de zitting van het Lokaal
Overleg Kinderopvang (LOK).
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