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Extra opvang volgens inkomen
in gemeenten met kansarmoede
HASSELT

In tien Limburgse gemeenten komen er 90
extra opvangplaatsen
voor baby’s en peuters
waar ouders een prijs
betalen naargelang hun
inkomen. In juli kwamen
er al 120 dergelijke opvangplaatsen bij, vooral
in gemeenten waar er
meer kansarmoede is.
In het kader van SALK, het
Strategisch Actieplan Limburg
in het Kwadraat, investeert het
provinciebestuur drie miljoen
euro in de opvang van baby’s en
peuters. In het totaal worden er
210 inkomensgerelateerde plaatsen in Limburg gecreëerd. “Dit
is belangrijk, zodat het voor alle
ouders betaalbaar blijft om hun
kind naar de kinderopvang te
doen”, zegt gedeputeerde Frank
Smeets. Het provinciebestuur is
van mening dat wanneer ouders
hun kind naar een betaalbare
opvang kunnen brengen, ze zelf
ook gemakkelijker op zoek kunnen naar werk. De inkomensgerelateerde plaatsen worden
dan ook gecreëerd in gemeenten
waar er meer kansarmoede is.
“We houden bij het toekennen
van de plaatsen rekening met
het aantal kinderopvangplaatsen per honderd kinderen en
met de kansarmoede-indicator
van Kind en Gezin. Daarnaast
houden we rekening met de 120
plaatsen die onlangs toegekend
zijn. Daarom komen dit keer kinderopvangvoorzieningen in Beringen, Bilzen, Dilsen-Stokkem,
Genk, Halen, Hamont-Achel,
Houthalen-Helchteren, Maaseik,
Maasmechelen en Tessenderlo in
aanmerking.”

Infosessie
Samen met Kind en Gezin werd
een oproep gelanceerd waarop
zowel bestaande als nieuwe
opvanginitiatieven zich kunnen

Kinderdagverblijf Miel en Muis in Eksel:

“Gewone plaatsen zijn voor
veel ouders onbetaalbaar”
Lene Veltjen van kinderdagverblijf Miel en Muis: “Sinds we
inkomensgerelateerde plaatsen hebben, hebben we veel meer
Foto Karel HEMERIJCKX
aanvragen.”
inschrijven. “Er kunnen nieuwe
plaatsen gecreëerd worden, een
kinderdagverblijf met inkomensgerelateerde plaatsen kan uitgebreid
worden, of bestaande plaatsen
kunnen omgezet naar inkomensgerelateerde plaatsen”, zegt Leen
Du Bois van Kind en Gezin. “In
heel wat Limburgse gemeenten is
de vraag naar kinderopvang groot.
Deze maatregel zal vooral gezinnen
met lage inkomens over de streep
trekken om van kinderopvang
gebruik te maken. Ouders betalen
met dit systeem gemiddeld 12 tot
13 euro per dag. Ouders met een
zeer laag inkomen betalen minimum

1,56 euro. Het maximumbedrag, dat
ouders met zeer goede inkomens
betalen, is 27,71 euro.” Met de
SALK-subsidies kan Kind en Gezin het restbedrag bijpassen. “Voor
deze 90 plaatsen is een subsidie van
450.000 euro voorzien.”
De provincie organiseert op 23 oktober om 19 uur in het provinciehuis
samen met het Agentschap Ondernemen een infosessie om kandidaatstarters in de kinderopvang te informeren. Tegen 1 juli volgend jaar
moeten de 90 inkomensgerelateerde
plaatsen een feit zijn.
Kizzy VAN HORNE

Jan Bynens (ex-DAAD) naar N-VA
de verkiezingen, ook lange tijd gedacht dat DAAD en N-VA zouden
samensmelten maar dat is dus niet
gebeurd.”

DIEPENBEEK
Jan Bynens, één van de oprichters
van de lokale Diepenbeekse
partij DAAD, zetelt voortaan in de
N-VA-fractie. Hij zetelde sinds mei
al als onafhankelijke.
Bynens werd in het voorjaar uit de
DAAD-boot geduwd omdat hij
openlijk zijn afkeur liet blijken toen
Lode Vereeck DAAD verliet. “We
verliezen veel inhoud en dat moeten
we proberen op te vangen door Vereeck in Diepenbeek aan boord te
houden”, stelde Bynens toen. Maar
Vereeck verkaste uiteindelijk naar
Open Vld en Bynens ging noodgedwongen als onafhankelijke zetelen.
“Twee partijen hebben me sindsdien
aangesproken, waarbij Rik Kriekels
(N-VA) het snelst terzake kwam.
Hij heeft me dan ook overhaald.
Voor mij voelt dit als thuiskomen.
Iedereen in Diepenbeek weet dat
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IEDEREEN IN
DIEPENBEEK WEET
DAT IK UIT EEN
VLAAMS NEST
KOM EN N-VA SLUIT
DAAR HET DICHTST
BIJ AAN
Jan BYNENS

Jan Bynens: “Ik heb lange tijd
gedacht dat DAAD en N-VA
zouden samensmelten.” Foto DJ
ik uit een Vlaams nest kom en de
N-VA sluit daar het dichtst bij aan.
Ik heb eigenlijk, voorafgaand aan

“In de raad blijf ik officieel als onafhankelijke zetelen, dat kan niet anders. Maar het spreekt dat ik voortaan mijn stemgedrag op dat van
de N-VA-collega’s zal afstemmen.
En dan zien we wel weer verder.”
DJ

Kinderdagverblijf Miel en Muis
in Eksel werkt sinds augustus
volgens het inkomensgerelateerde
systeem van Kind en Gezin.
“We merkten meteen al dat dit
voor heel wat ouders belangrijk
is, want meteen nadat we in de
inkomensgerelateerde opvang
zijn gestapt, zijn de aanvragen
enorm gestegen”, zegt Lene
Veltjen van Miel en Muis. “Ons
kinderdagverblijf met vijftien
erkende plaatsen bestaat nu
bijna een jaar. Enkele maanden
geleden vingen we zo’n acht tot
tien kinderen per dag op. Ouders
moesten de volle pot van 28 euro
betalen, en we merkten vaak bij
eerste gesprekken dat dit voor
veel ouders te veel was. Heel wat

ouders werden uitgesloten. Ze
trokken dan vaak ook naar
andere kinderdagverblijven
in de buurt die wel met een
inkomensgerelateerd systeem
werken. De voorbije weken
zijn al onze plaatsen bijna elke
dag ingevuld. En ook voor de
toekomst kregen we al heel
wat aanvragen. Dit systeem is
belangrijk voor ons om te kunnen renderen als zaak. Maar
het is zeker ook belangrijk voor
ouders. Ze kunnen hun kinderen nu naar een betaalbare en
kwalitatieve opvang brengen.
Zo kunnen ouders blijven
werken of hebben ze tijd om
naar werk te zoeken.”
KiVH

