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onder

1 Goedkeuring verslag vorige zitting
Aan de gemeenteraad wordt het verslag van de vorige zitting voorgelegd, houdende de notulen van de
genomen beslissingen en het op de website van de gemeente gepubliceerde audioverslag.
BESLUIT:
Enig artikel
De gemeenteraad geeft zonder opmerkingen goedkeuring aan het verslag van de zitting van 5 juli 2021.
2 Kindzorg - groepsopvang De Zwaantjes - overdracht uitbating
-I- TOELICHTING
De groepsopvang De Zwaantjes werd sinds 02/01/2020 uitgebaat met samenwerkende onthaalouders
voor een capaciteit van 16 kindjes.
Er is gestart met drie onthaalouders (2 voltijdse en 1 halftijdse) met toevoeging sinds juli 2020 van een
vlinder-onthaalouder.
Er werd met medewerking van de regionale stafmedewerker kinderopvang, op zoek gegaan naar
nieuwe onthaalouders.
Noodgedwongen werd andermaal een nieuwe kandidate geselecteerd om aan de werking toe te
voegen.
Om de toenemende druk binnen de voorziening op te vangen, werd een tijdelijke oplossing uitgewerkt
door de inzet van een aantal begeleidsters IBO. De combinatie groepsopvang met buitenschoolse
opvang kon omwille van de regelgeving slechts voor beperkte duur.
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-II- De KNELPUNTEN zijn overduidelijk:
1. Onthaalouders zijn moeilijk te vinden, het is een beroep dat onder druk staat.
2. Het sui generis-statuut charmeert weinig jonge mensen die een ander verwachtingspakket hebben
naar werk en inzet. De programmawet van 24 december 2002 voerde wel een sociaal statuut in
voor onthaalouders die aangesloten zijn bij diensten voor opvanggezinnen, maar het is nog steeds
geen gewoon werknemersstatuut.
3. Kinderopvang is voor zijn voortbestaan en behoud van kwaliteit afhankelijk van de goodwill van
individuele personen
Ook zorgde het toevoegen van telkens nieuwe onthaalouders aan de groepsopvang niet voor goede
cohesie binnen de relatief kleine setting. Eind mei kwam daarbovenop het bericht dat de laatst
toegevoegde onthaalouder zou vertrekken en de tijdelijk uitgetekende oplossing met begeleidsters IBO
kon/mocht als noodmaatregel niet bestendigd worden.
-III- OPLOSSING:
Vooropgesteld werd dat gekozen werd voor het behoud van kinderopvang door op zoek te gaan naar
een geïnteresseerde overnemer.
Bij ≠ initiatieven is vrijblijvend geïnformeerd naar hun interesse in uitbreiding en het was opvallend dat
de zelfstandige initiatieven uitbreiding niet ongenegen waren: er is ontegensprekelijk een grote vraag
naar kinderopvang. Het lokaal bestuur had grote inspanningen gedaan voor eigen service, maar er kon
evenzeer voor geopteerd worden om derden-initiatieven te ondersteunen, door bijvoorbeeld het
gebouw Permekelaan 2 ter beschikking te stellen onder faciliterende voorwaarden met uitdrukkelijk
beding dat dit enkel zou gelden voor de uitbating van een opvanginitiatief (géén andere doelstelling).
Uit de rondvraag die gebeurd is, kon aangetoond worden dat voor kinderopvang nog dynamiek bestaat.
Ontmoedigend is wel dat de Vlaamse regeringen de laatste decennia onvoldoende aandacht hebben
gehad noch geïnvesteerd hebben in een oplossing voor het behoud van onthaalouders.
De organisatoren die bevraagd werden, zijn: (…).
Op basis van het gevoerd onderzoek is verder overleg gepleegd met (…) die een groot aantal
initiatieven in de regio uitbaat telkens onder de naam De Kikker: een sterk merk in het
kinderopvanglandschap.
Er werd voorgesteld om te kiezen voor het initiatief “De Kikker”:
- Het kikkerteam bestaat uit ruim 30 medewerkers. Bij ziekte, verlof, zwangerschap, … van personeel
is er de mogelijkheid om iemand tijdelijk aan te duiden voor inzet in een andere voorziening. Deze
schaalgrootte is een onmiskenbare voordeelfactor bij een uitbating kinderopvang.
- Het sui generis – statuut dat geldt voor onthaalouders is niet van toepassing, het kikkerteam is
tewerkgesteld met een arbeidscontract hetgeen voor meer juridische verbinding zorgt met het
opvanggebeuren en ook voor minder leegloop zorgt.
- Kindjes met een specifieke zorgbehoefte kunnen tot de leeftijd van 4 jaar worden opgevangen.
- Er wordt naar gestreefd om inkomensgerelateerd te werken, zoals ook van toepassing in De
Zwaantjes. Hiervoor is het momenteel wachten op een volgende subsidieronde.
Omwille van de hoogdringendheid, inzonderheid de continuering van de dienstverlening, heeft het
college goedkeuring gegeven aan de overdracht activiteit De Zwaantjes ten voordele van De Kikker
waarbij onder meer te regelen was:
1) De bezettingsovereenkomst
2) Overname inboedel: er is voor een totaal bedrag van € 30.261,04 geïnvesteerd, met afschrijving
over 5 jaar zodat de waarde herleid werd naar 3/5 (2 jaar werking)
3) De uitbating intuïtu firmae: (…) werd het recht ontzegd om haar activiteit over te dragen zonder
akkoord lokaal bestuur
-IV- PRECAIR ONDERDEEL van de regeling:
- binnen de groepsopvang De Zwaantjes werd inkomensgerelateerd gewerkt tegen tarief gaande van
2 euro/dag tot 21 euro per dag.
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- voor De Kikker is er de onmogelijkheid om bij Kind en Gezin binnen een korte tijd erkenning te
krijgen voor een inkomensgerelateerde werking
- met De Kikker is de afspraak gemaakt om het tarief te plafonneren op 26 euro per dag (…).
- in het belang van de ouders die gebruik maakten van De Zwaantjes of dit binnen afzienbare tijd
zouden doen, is afgesproken om voor een periode van 3 maanden twee derden van het verschil
tussen die prijs en het inkomensgerelateerde tarief bij te passen. Dit biedt de ouders de mogelijkheid
om in die periode desgewenst uit te kijken naar een andere opvangkeuze of –regeling.
Deze ondersteuning door het lokaal bestuur wordt geraamd op max 12500euro.
-V- BELEIDSVOORSTELLEN:
Het bestuur kan de mogelijkheid overwegen om voor de ganse sector een financieel ondersteunend
initiatief te nemen, dat gelijk gericht is naar alle onthaalinitiatieven die niet-inkomensgerelateerd werken
(…)
Er wordt dan ook voorgesteld om:
- zo vlug als mogelijk over te gaan tot het bijeenroepen van het Lokaal Overleg Kinderopvang voor
het indienen van een aanvraag toekenning meer inkomensgerelateerde plaatsen t.v.v. Jabbeke
- overleg te plegen met de ganse sector van de opvanginitiatieven in Jabbeke over hoe er naar het
voorbeeld van andere gemeenten en steden een algemeen ondersteunend initiatief kan genomen
worden via een gemeentelijk subsidie besluit.
BESLUIT:
Enig artikel:
De OCMW-raad neemt kennis van de wending in dit kinderopvangdossier en bevestigt de beslissing
bij hoogdringendheid genomen door het vast bureau om de groepsopvang over te dragen aan (…) met:
- goedkeuring bezettingsovereenkomst
- overname inboedel
- het streven naar een inkomensgerelateerde voorziening
Ook de gedane beleidsvoorstellen in uitbreiding worden goedgekeurd: enerzijds het lokaal overleg
kinderopvang een nieuwe dynamiek geven en anderzijds de mogelijkheid van financiële ondersteuning
van de lokale initiatieven onderzoeken.
Gedurende deze raadszitting werden geen verdere bezwaren ingebracht tegen de redactie van de ter
tafel liggende notulen van de zitting van 5 juli 2021. De volgende OCMW-raadszitting wordt gepland
op maandag 4 oktober 2021. De vergadering wordt beëindigd om 20u50.
De algemeen directeur,
G. Acke.

De voorzitter,
W. Vandenberghe
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