Lokaal Overleg
KINDEROPVANG en
OPVOEDINGSONDERSTEUNING
Verslag Lokaal Overleg Kinderopvang en Opvoedingsondersteuning
5 juni 2014
Aanwezig:

Benedikte Demunck ( Schepen BKO en gezinsbeleid), Karolien Claes ( Opvoedingspunter,
verantwoordelijke dienst onthaalouders en secretaris loko), An Eneman ( ’t Zonnetje +
Dolfijn), Veronique De Coeyere ( Voorzitter Loko), Ann Bogaerts ( Landelijke kinderopvang),
Hilde Baekelandt ( Gezinsbond De Pinte), Bob Lentacker ( Diensthoofd vrije tijd), Geert De
Troyer ( VBS De Pinte), Marijke Nevejans ( VBS Zevergem plaatsvervanger), De Decker
Ellen ( Landelijke kinderopvang), Ann Misplon ( OC VBS De Pinte), Benoît Goemanne
(Speelplein Amigos), Christel Verleyen ( Open VLD fractie), Frike Van Nevel ( OC GBS De
Pinte), Valerie De Kimpe (OC VBS Zevergem), Rik Timmerman (Gezinsbond Zevergem), Ria
Coussens ( CD&V fractie)

Verontschuldigd:

Hilde Van Wambeke ( Vertegenwoordiger OCMW), Gilles Coetsier ( Jeugdraad), Wim Aers (
VBS Zevergem), Eva De Schryver ( OCMW Voorzitter en Schepen van Sociale Zaken,
Welzijn, seniorenbeleid en informatica), Leen Desmet ( Dienst Opvanggezinnen OCMW),
Inge Moens ( ’t Zonnetje + Dolfijn), Miguel Detemmerman (Erasmus), Sofie Michels (
Boomhut), Ann De Vreese ( Sportdienst), Sharon Delabie (Jeugdconsulent), Dominique
Vincent (GBS De Pinte), Ann Stur ( De Kleine Prins), De Ruyte - De Clercq ( ’t Bavetje),
Magda Eeckhout ( Kind en Gezin), An Stroobandt ( Ruimte Fractie)

Afwezig:

Ilse Henne ( OC De Boomhut),Greet Vanden Berghe NV-A fractie

1. Goedkeuring en opvolging vorig verslag (12-03-2014)
Aanwezigen hebben het verslag goedgekeurd.
2. Advies statuten en motiveringsverslag verzelfstandiging Onsa
Meerderheid van de aanwezige stemgerechtigden ging akkoord met de statuten en het
motiveringsverslag met volgende aanpassingen aan het motiveringsverslag;
-

Richtten
Opgang = opvang
Wijziging aan werking Onsa de onkostenvergoeding voor het gebruik van de lokalen is
echter niet zo groot, dit duidelijker omschrijven.

Het dossier wordt overgemaakt aan het ABB (Agentschap Binnenlands Bestuur) die de
goedkeuring over dit dossier dient te geven, en hiervoor 3 maanden de tijd neemt.
3. Bijdrage middagtoezicht
Het middagtoezicht is een vorm van dienstverlening die tot nu toe subsidies kreeg van de
Vlaamse overheid en de Gemeente. Nu zijn die niet toereikend gebleken. Als de leerkrachten
dit toezicht doen krijgen zij een vergoeding van de Gemeente, men kan daartoe ook niet
verplicht worden. Deze vergoeding zou wegvallen. Er is een oefening gebeurt welk bedrag
voldoende is om aan te rekenen aan de ouders; dit kwam uit op 0.35 euro per middag per
kind. Voor de ouders is dit een extra kost op de factuur. Deze kost kan echter fiscaal worden
afgetrokken. Deze kosten zijn enkel kostendekkend om het personeel te betalen en is
vergeleken met andere Gemeentes. Sommige andere scholen rekenen het bij de factuur
verdoken onder maaltijd, anderen liggen dan weer hoger in prijs bv; gemeente Sint-MartensLatem 1.25€).

4. Informatie over aanvraag werkingssubsidie “ Huizen van het Kind via Kind en
Gezin.
Het OCMW is organiserend bestuur van de meeste kinddiensten in het Huis van het Kind.
Gezien zij organisator zijn vragen zij de subsidie voor het Huis van het Kind De Pinte aan.
Verschillende partners zullen kunnen toetreden en samenwerken met het Huis van het Kind.
Het OCMW beschikt dan over een werkingssubsidie. Voorstellen tot projecten zullen steeds
besproken worden op het Lokaal Overleg Kinderopvang en Opvoedingsondersteuning en zal
een vast agendapunt worden.
5. Stand van zaken: Dolfijn, Zonnetje
Zonnetje zal vanaf september 2014 het nieuwe decreet toepassen en een nieuw huishoudelijk
reglement opmaken.
6. Stand van zaken Stekelbees ( vooruitblik nieuw schooljaar, toelichting
zomervakantie)
Voorstelling van nieuwe coördinator Ellen De Decker. Het busvervoer uit Zevergem is
inmiddels stopgezet, de mogelijkheid op woensdagnamiddag blijft bestaan.
Inschrijvingen voor vakantieopvang verlopen goed.
De scholen vragen een bezettingsoverzicht van een jaar op volgend Lokaal Overleg
Kinderopvang en Opvoedingsondersteuning.
Multi Move voor kleuters zal verder gezet worden gezien twee begeleidsters de opleiding
gevolgd hebben.
7. Stand van zaken Amigos
Online inschrijvingsysteem is vlotter verlopen dan verwacht, de tarieven zullen aangepast
worden voor de zomervakantie, dit is al gecommuniceerd. Op voorhand betalen lijkt wel voor
vele ouders moeilijk. Na betaling ontvangen ze een barcode via smartphone die ze kunnen
inscannen. Na 17u moest je vroeger bijbetalen dat zit nu in de prijs.
Annuleren kan enkel met doktersattest.
Tot 9 u ‘ s morgens kan je nog inschrijven.
Sportkampen zijn vlot verlopen, wat opstartproblemen met verouderde software.
Gezinsaccount zorgde soms voor problemen bij ouders thuis.
Mensen moeten aanduiden of ze van de Pinte zijn, anderen kunnen niet direct inschrijven.
Amigos zal in de vakantie met Stekelbees 1 week overlappen. De Gemeenteschool en
Stekelbees zullen opnieuw gebruikt worden door Amigos.
8.

Stand van zaken Opvoedingsondersteuning

 Evaluatie Week van de Opvoeding
Goede opkomst, een 35 tal aanwezigen op “ Als kleine kinderen groot worden, over alcohol,
drugs en tabak”. Tentoonstelling “Opvoeden samen aanpakken” had minder succes.
 Evaluatie van communicatie naar scholen ( voorstel digitalisering programma
of behouden van flyers)
Als extra kanaal zou digitaal programma een voordeel zijn, vermelding op schoolwebsite. Toch
behouden van papieren flyers.

9.

Nieuws en mededelingen

Sociaal tarief = kan aangevraagd worden via het Sociaal Huis waarna een sociaal en financieel
onderzoek zal plaatsvinden. Tarief zal dan gehalveerd worden. Stel dat dit dan toch nog te
hoog is kan de maatschappelijk werker extra ondersteuning voorzien op maat van de
hulpbehoevende. Dit zal zo zijn voor alle gemeentelijke diensten.
Dit is belangrijk in het kader van vroegdetectie voor eventuele schuldenlast.
De attesten sociaal tarief zijn 1 jaar geldig.
10.Varia
Geen varia punten.
11.Vastleggen volgende vergadering
Donderdag 20 november om 20u in ’t Bommeltje Huis van het Kind.

