GEMEENTE UKKEL
Gemeenteraad

Schriftelijke vraag 20/17 van Emmanuel De Bock over de plaatsen in openbare/private
kinderdagverblijven in de gemeente t.o.v. andere Brusselse gemeentes.

Ik wil graag weten hoeveel nieuwe plaatsen in kinderdagverblijven die de gemeente en het OCMW
aanbieden aan onze inwoners. Hoeveel plaatsen worden ingenomen door kinderen die in Ukkel
wonen? Gelieve me actuele cijfers te bezorgen per openbaar kinderdagverblijf indien deze
beschikbaar zouden zijn.
Ukkel heeft de hoogste dekkingsgraad in het gewest. Wat is het plan van de gemeente inzake het
aantal plaatsen die voorzien worden voor Ukkelse inwoners en niet-Ukkelse inwoners? Overweegt
het college alternatieven zoals cheques voor kinderdagverblijven voor gezinnen die geen toegang tot
openbare kinderdagverblijven zouden hebben?

Antwoord:
De gemeente beschikt momenteel over 216 plaatsen in 4 gemeentelijke kinderdagverblijven, 25
plaatsen in 2 opvangdiensten en 91 plaatsen in 4 peutertuinen (een totaal van 332 plaatsen). De
toegangsvoorwaarden verschillen per opvangtype en werden goedgekeurd door de ONE en de
gemeenteraad (beschikbaar op de website van de gemeente).
Er worden momenteel 49 niet-Ukkelse kinderen (14,8%) opgevangen in onze opvangdienst. Het HR
van de kinderdagverblijven staat op website van de gemeente en bepaalt dat onze
kinderdagverblijven, bij de ondertekening van de opvangovereenkomst door de ouders, enkel
toegankelijk zijn voor kinderen van Ukkelse inwoners en leden van het gemeentepersoneel.
Het OCMW biedt in het kinderdagverblijf Asselbergs 36 plaatsen aan.
De privéopvang in Ukkel beschikt over ± 1.000 plaatsen. Dit cijfer varieert erg, naargelang de
erkenning ervan door de ONE of Kind en Gezin. Alvorens de ONE of Kind en Gezin een uitbating
toelaten, wordt het advies van de gemeente gevraagd inzake de stedenbouwkundige aspecten en de
hygiëne van de plaatsen. De dienst Kinderdagverblijven beschikt over een actuele brochure met
informatie over deze privéopvang (beschikbaar op de website van de gemeente en overhandigd aan
alle ouders die een plaats aanvragen). Het aantal niet-Ukkelse kinderen is ons niet gekend.
De gemiddelde dekking van opvang van kleine kinderen in onze gemeente is 63,1%, juist na
Etterbeek (statistieken 2018 - voor 2019 nog geen cijfers beschikbaar). Dit cijfer geeft niet weer
hoeveel kinderen in Ukkelse opvangdienst opgevangen worden omdat het aantal niet-Ukkelse
kinderen in Ukkelse privéopvang niet gekend is.
Ingevolge de toekomstige renovatie en uitbreiding van het kinderdagverblijf Chat zullen er 12
plaatsen bijkomen, toegekend door de ONE in het plan Cigogne 2014 omwille van de ligging van het
kinderdagverblijf in een kansarme wijk en het feit dat kinderdagverblijven nabijheidsstructuren
moeten blijven voor de inwoners. Er worden op heden geen nieuwe plaatsen in kinderdagverblijven
overwogen door de Federatie Wallonië-Brussel. De renovatie van het kinderdagverblijf volgens de
nieuwe ONE-normen zou ons 6 nieuwe plaatsen kunnen opleveren in 2022.
Het college heeft geen evaluatie gemaakt van alternatieven zoals cheques voor kinderdagverblijven
voor gezinnen die geen toegang tot openbare kinderdagverblijven zouden hebben.

