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Vraag om uitleg van mevrouw Cieltje Van Achter aan mevrouw Elke Van den Brandt,
collegevoorzitter bevoegd voor Begroting, Welzijn, Gezondheid, Gezin en Stedelijk beleid
Onderwerp: Kinderopvang in Brussel
___________________________________________________________________________
Geachte collegevoorzitter,
In 2020 telde Brussel 6.720 kinderopvangplaatsen waarvan 4.813 met inkomenstarief. Iedereen
is er zich van bewust dat het aantal kinderopvangplaatsen in Brussel moet toenemen.
In februari van dit jaar lanceerde de Vlaamse overheid een oproep voor 250 extra
opvangplaatsen met inkomenstarief. Vlaanderen voorziet hiervoor 2,7 miljoen euro.
De 250 nieuwe, door Vlaanderen gefinancierde, opvangplaatsen worden geselecteerd op basis
van diverse criteria, waaronder de dekkingsgraad op gemeente- en wijkniveau. In uw antwoord
op mijn schriftelijke vraag nr. 20 van 17 maart 2021 gaf u reeds aan dat hiervoor de meest
recente cijfers worden gebruikt.
Naast die 250 nieuwe plaatsen aan inkomenstarief, voorziet Vlaanderen ook middelen om
bestaande plaatsen te laten omschakelen naar de basissubsidie trap 1 of naar de subsidie voor
inkomenstarief trap 2. Zo worden bestaande kinderopvangplaatsen toegankelijker gemaakt.
Bovendien voorziet Vlaanderen sinds april dit jaar voor nieuwe starters met vrije prijs de
mogelijkheid om onmiddellijk een basissubsidie trap 1 aan te vragen. Deze laatste maatregel
moet Brussel voorzien van zo’n 458 nieuwe kinderopvangplaatsen met basissubsidie.
Naast deze inspanningen van de Vlaamse Regering, zal ook de VGC deze legislatuur extra
opvangplaatsen financieren. Hiervoor trekt u 200.000 euro uit.
Om een actueel beeld te krijgen van de noden en de geografische spreiding van de
kinderopvangplaatsen in onze stad, kondigde u in mei 2020 aan dat u een nieuwe cartografie
van de Nederlandstalige Brusselse kinderopvang zou laten opmaken. Deze zou tegen de zomer
afgewerkt zijn.
Graag had ik u hieromtrent volgende vragen gesteld:
1.
Hoeveel nieuwe kinderopvangplaatsen financiert de VGC met de budgetverhoging van
200.000 euro? Gaat dit over inkomensgerelateerde opvangplaatsen?
2.
Hoe en vanaf wanneer worden deze nieuwe kinderopvangplaatsen geselecteerd? Op
basis van welke criteria gebeurt dit?
3.
Eind juni wordt definitief beslist over de 250 nieuwe, door Vlaanderen gefinancierde
opvangplaatsen aan inkomenstarief. Worden deze ook reeds opgenomen in de nieuwe
cartografie? Heeft u reeds zicht op de spreiding van deze 250 nieuwe plaatsen?

4.
Hoeveel aanvragen werden er sinds april ingediend voor nieuwe opvangplaatsen met
basissubsidie trap 1? Tot wanneer kunnen nieuwe starters zich hiervoor kandidaat stellen?
5.
Wat is de stand van zaken betreffende de opmaak van de cartografie van de
Nederlandstalige Brusselse kinderopvang? Zit de opmaak op schema? Wanneer mogen wij ons
aan het rapport verwachten? Wanneer wordt dit in de RVG toegelicht?

