Onleesbaar? Klik hier

Beste collega's,

.

2015 loopt in stilte ten einde.

Nog enkele belangrijke nieuwsberichten bereikten de kinderopvang op de valreep voor de eindejaarsstop!

We nemen nog even de tijd om een korte beschouwing te geven over de uitbreiding kinderopvang 2015.
Dit jaar werden 3 stappen gezet in uitbreiding kinderopvang, met een budget van 20 miljoen.
.
1. Op 1 april kwam een verhoging voor Trap 2B (vroeger zelfstandig kdv in IKT), een eerste stap naar
gelijkschakeling met trap 2 A (vroegere erkende kdv), maw een budgettaire verhoging van de subsidie
‘leeftijd’ parallel met een stap in het groeipad cao.
.
2. Vanaf 1 januari krijgen de voorzieningen groepsopvang Trap 1 een basissubsidies die wordt verhoogd van
578,37 euro naar 752,28 euro. Dit geldt enkel voor de Trap 1 voorzieningen, niet de T2 voorzieningen.
.
3. Wie een ontvankelijke aanvraag voor uitbreiding of instap in het trapsysteem, heeft ingediend kon vorige
week vrijdag de beslissing lezen. Er zijn 1343 Trap 1- plaatsen en 835 T2- plaatsen, zowel nieuwe plaatsen
als omschakelingen goedgekeurd en er zijn eveneens 1235 T3-plaatsen of plussubsidies toegekend.
.
Keuzes:
De laatste 6 jaar is door de Vlaamse overheid prioriteit gegeven aan de versterking van de zelfstandige
sector. Minister Vandeurzen zegt dat de laatste jaren 80 milj van de 100 milj naar de zelfstandige
kinderopvang is gegaan.
Maar om de doelstellingen van het decreet te halen, nl. gelijke regelgeving en gelijke subsidiëring is er nog
een lange weg te gaan.

Om de concurrentiekracht van de trap 1 te versterken werd de basissubsidie opgetrokken.
Nog een belangrijke keuze die werd gemaakt is de 40%/60%-regel waardoor een rangorde in steden en
gemeente is gekomen. 40% voor T1 en 60% T2 zet een duidelijk baken.
Er werd in de uitbreidingsronde enkel ingezet op groepsopvang omdat de financiële leefbaarheid van deze
groep het moeilijkst is.

Doelstelling 2020:
“Vlaanderen haalt de 50 procent doelstelling in de kinderopvang” blokletterde de pers. Dit werd decretaal
vooropgesteld en dus gehaald. Groot gejuich!
Maar, wat ook werd vooropgesteld in het decreet was een opvangplaats te creëren voor iedereen die er
behoefte aan heeft tegen 2020.
De kranten verwijzen naar 17 500 extra plaatsen die Minister Vandeurzen op lange termijn (tegen 2020) wil
installeren.
Dit jaar telt de balans + 809 plaatsen….( 2 jaar uitvoeringstermijn) op deze versnelling zal de doelstelling
moeilijk te realiseren zijn (stoppers niet meegerekend).

Goede veranderingen :
Een aantal keuzes in de uitbreiding zijn fundamentele stappen in de goede richting.
1. de versterking van Trap 1 (verhoging vanaf 1.1.16) & het loskoppelen van T1 & T2.
2. de 40/60-regel en rangorde van de gemeente waardoor beter zicht komt op de mogelijkheden in een
gemeente, ook voor starters.
3. de erkenning van de „vroegere zelfstandige kinderopvang‟ als sociale voorziening = toekenning
plussubsidie (T3). Hiermee toont de overheid dat de „oude‟ schotten voorzichtig worden weggenomen. T3plaatsen zijn niet gebonden aan de totale capaciteit, je kan enkele plaatsen krijgen (wel gelden de
bijkomende voorwaarden voor alle plaatsen).
Voor verbetering vatbaar:
De beoordelingscriteria die worden gebruikt bij de evaluatie van de aanvragen dienen geëvalueerd en
bijgestuurd te worden.

Grove fout:
Dat de trapsubsidie niet trapsgewijs moet beklommen worden is een zeer grote fout.
Op deze wijze installeert de overheid nieuwe initiatieven die bestaande organisatoren van de markt vegen

omdat zij niet in het subsidiesysteem kunnen stappen. Welke reden ligt hier aan de basis om dergelijke
oneerlijke concurrentie te installeren? Dit is het decreet onwaardig.
Uw opmerkingen mogen onze richting gestuurd worden. We nemen die ter harte en vooral mee in alle
besprekingen.
We profiteren nu even van de stilte om onze visie op de toekomst van de kinderopvang verder te
onderbouwen en schrijven al volop aan onze nieuwjaarsbrief.
Uitbreiding zal er dan niet aan bod komen gezien we begrepen hebben dat de uitbreiding die we nu gehad
hebben ook voor 2016 telt.

Aan ieder veel gezelligheid!
Tot in 2016
UnieKO
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