Indienen aanvragen uitbreidingsronde:
Aanvragers moeten hun aanvraagdossier in het kader van het advies van het lokaal bestuur 14 dagen
voor de datum waarop hun aanvraag wordt ingediend bij Agentschap Opgroeien, indienen. Dit
gebeurt aan de hand van een e-mail aan de lokale regisseur kinderopvang van het lokaal bestuur met
vermelding: Aanvraag tot advies in kader van uitbreidingsronde ……. (ttel gegeven vanuit
Agentschap Opgroeien).
Van de adviesaanvraag aan het lokaal bestuur wordt volgende verwacht:
-

Contactgegevens kinderopvanginitateie
De aanvraag naar Agentschap Opgroeien
Een document waarin wordt aangetoond hoe het opvanginitatei (van plan is om te)
voldoe(n)t aan de beoordelingscriteria opgesteld vanuit het lokaal bestuur. In dit document
(oi in bijlage) worden voldoende en concrete documentate en bewijzeen van de (te) (ge)
lever(de)en inspanningen toegevoegd.
Dit doet de organisator bij elk aizonderlijk criterium (indien van toepassing).

De controle van ontvankelijkheid gebeurt op basis van de datum en uur van de verzending van de email. De aanvraag moet ingediend worden 14 dagen voor de deadline die door Agentschap
Opgroeien werd meegedeeld. Daarnaast wordt ook gekeken naar de volledigheid van het dossier.
Aanvragers die hun aanvraag niet volledig en/oi tjdig hebben ingediend, krijgen een score 0
toegekend.
Beslissingsprocedure:
Binnen de 30 dagen na de datum van de deadline waarop de initateven hun kandidatuur kunnen
indienen, neemt het College van Burgemeester en Schepenen een gemotveerde beslissing rond de
score die elke aanvrager krijgt op basis van de beoordelingscriteria. Dit wordt voorbereid door de cel
lokaal sociaal beleid en ter advies voorgelegd aan het LOKO. Indien één oi meerdere aanvragers
gebruik maken van de beroepsprocedure (zie hieronder), dan neemt het College binnen de 14 dagen,
na ontvangst van de briei, een nieuwe beslissing op advies van de cel lokaal sociaal beleid, die
volgende elementen bevat:
-

De motvate voor de oorspronkelijke beslissinge
De motvering van de aanvrager om beroep aan te tekenen en een advies rond deze
motvering van de cel lokaal sociaal beleide
De motvering van het College met betrekking tot het beroep.

Beroepsprocedure:
De aanvrager kan binnen de 5 werkdagen na kennisgeving van de beslissing van het College, beroep
aantekenen tegen het advies en de score die bepaald werd door het College op basis van de
selectecriteria. Dit gebeurt per aangetekende briei aan het College van Burgemeester en Schepenen.
Hierbij motveert de aanvrager waarom hij niet akkoord is met de beslissing van het College.
De aanvrager kan vragen om gehoord te worden. In dit geval wordt binnen de 5 werkdagen na
ontvangst van de briei, een overleg gepland waarbij de aanvrager, de beleidsmedewerker die instaat
voor de regie kinderopvang en de voorziter (oi een vertegenwoordiger) van het LOKO aanwezig zijn.

Het verslag van deze vergadering wordt ter plaatse opgemaakt en voor goedkeuring ondertekend
door de aanwezigen. Dit verslag wordt toegevoegd aan het Collegedossier waarin het beroep wordt
behandeld.

Advies aan het agentschap Opgroeien
Het College maakt haar gemotveerd advies, met vermelding van de scores, over aan het Agentschap
Opgroeien op de uiterste datum waarop Agentschap Opgroeien het advies vanuit de lokale besturen
verwacht. In het schrijven aan het Agentschap vermeldt het stadsbestuur ook oi er beroep werd
aangetekend tegen de beslissing.
Indien er beroep werd aangetekend, dan brengt het Stadsbestuur het Agentschap Opgroeien binnen
de week na het nemen van een nieuwe beslissing naar aanleiding van het beroep op de hoogte van
de beslissing van College in het kader van dit beroep.

