Vlaamse Gemeenschapscommissie
Collegebesluit nr. 20222023-0022
27-10-2022

COLLEGEBESLUIT
Collegebesluit houdende de procedure voor de realisatie en opvolging van
capaciteitsuitbreiding van kinderopvang van baby's en peuters
Het College,
Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari
1994;
Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, gewijzigd bij de
bijzondere wet van 8 augustus 1988;
Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen;
Gelet op de bijzondere wet van 5 mei 1993 betreffende de internationale betrekkingen van de
gemeenschappen en de gewesten;
Gelet op de bijzondere wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur;
Gelet op de bijzondere wet van 13 juli 2001 houdende overdracht van diverse bevoegdheden aan
de gewesten en de gemeenschappen;
Gelet op de bijzondere wet van 6 januari 2014 met betrekking tot de Zesde Staatshervorming;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 24 mei 2013 houdende het lokaal beleid
kinderopvang;
Gelet op de verordening nr. 13-03 van 30 mei 2013 houdende een overkoepelend kader voor
subsidies binnen het beleidsdomein Gezin;
Gelet op het collegebesluit nr. 20122013-0515 van 25 april 2013 houdende het organiek reglement
op de toekenning en de controle op de aanwending van subsidies;
Gelet op het collegebesluit nr. 20132014-0174 van 19 december 2013 houdende de goedkeuring van
het subsidiereglement voor kinderopvang van baby’s en peuters;
Gelet op het collegebesluit nr. 20172018-0420 van 27 februari
capaciteitsuitbreiding van de kinderopvang van baby´s en peuters 2018;

2018

houdende

de

Gelet op het collegebesluit nr. 20202021-0927 van 15 juli 2021 houdende de capaciteitsuitbreiding
van de kinderopvang van baby’s en peuters 2021-2024;
Gelet op het collegebesluit nr. 20212022-0363 van 27 januari 2022 houdende de toekenning van
subsidies voor capaciteitsuitbreiding van de kinderopvang voor baby’s en peuters 2022;
Gelet op het collegebesluit nr. 20212022-0699 van 30 juni 2022 houdende de capaciteitsuitbreiding
van de kinderopvang van baby’s en peuters 2022;
Overwegende dat het agentschap Opgroeien met ingang van 1 januari 2022 optreedt als
uitbetalingsinstelling voor de door de VGC toegekende kindplaatsen in de kinderopvang van
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baby’s en peuters en de kosten hiervoor aanrekent aan de hand van kwartaalfacturen aan de
VGC en gezien het organiek reglement op de toekenning en de controle op de aanwending van
subsidies niet voorziet in een procedure waar de subsidieschijven doorheen het jaar aangepast
kunnen worden;
Na beraadslaging,
Besluit
Artikel 1
De procedure voor de realisatie en opvolging van capaciteitsuitbreiding van kinderopvang van
baby’s en peuters, als bijlage gevoegd bij dit besluit, wordt goedgekeurd.
Artikel 2
De overeenkomsten opgemaakt in opvolging van het collegebesluit nr. 20202021-0363 van 27
januari 2022 houdende de toekenning van subsidies voor capaciteitsuitbreiding van de
kinderopvang voor baby’s en peuters 2022 en het collegebesluit nr. 20212022-0699 van 30 juni
2022 houdende de capaciteitsuitbreiding van de kinderopvang van baby’s en peuters 2022
worden als volgt gewijzigd:
-

het subsidiebedrag wordt vervangen door een algemene vermelding van het aantal
toegekende kindplaatsen;
de duur van de overeenkomst wordt van onbepaalde duur. De overeenkomst wordt
automatisch beëindigd wanneer het agentschap Opgroeien de kindplaatsen die de VGC
prefinanciert overneemt, bij stopzetting van de kinderopvang, bij ontbinding van de
begunstigde organisatie of in onderling akkoord tussen de begunstigde organisatie en de
VGC.

De wijziging gaat in met ingang van 1 januari 2022.
Artikel 3
De entiteitsverantwoordelijke Gezin wordt gemachtigd om de in artikel 2 vermelde
overeenkomsten te ondertekenen.
Artikel 4
De uitgaven worden aangerekend in het betreffende jaar op de budgetsleutel 094520-64900000ACT241.

De collegeleden,
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