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AGENDA: OPRICHTING LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG.
DE GEMEENTERAAD
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 4 mei 2007 houdende het lokaal beleid
kinderopvang ;
Gelet op het gemeentedecreet, in het bijzonder artikel 200 en artikel 43, §2, 2°
en 10°;
Gelet op de statuten van het lokaal overleg kinderopvang zoals goedgekeurd door de
gemeenteraad van 14 september 2007;
Overwegende dat het noodzakelijk is om een nieuw lokaal overleg kinderopvang op te richten
en de statuten vast te leggen in uitvoering van artikel 9 van het besluit van de
Vlaamse regering van 4 mei 2007;
BESLIST EENPARIG:
De statuten van het lokaal overleg kinderopvang als volgt vast te stellen:
STATUS
Artikel 1
Deze statuten regelen de samenstelling en de interne werking van het lokaal overleg
kinderopvang (LOK), dat door de gemeenteraad als gemeentelijk adviesorgaan wordt erkend.

Artikel 2

Deze statuten en eventuele wijzigingen zijn slechts rechtsgeldig na bekrachtiging door de
gemeenteraad.
OPDRACHT
Artikel 3
Het LOK stelt zich tot doel:
• het lokaal bestuur adviseren bij de opmaak van het lokaal beleidsplan kinderopvang en bij
eventuele bijsturingen;
• het lokaal bestuur adviseren over de uitvoering van het lokaal beleidsplan kinderopvang
en waar nodig bijsturingen voorstellen. In deze heeft het LOK m.a.w. een opdracht inzake
beleidsopvolging en –evaluatie en bewaakt het de dwarsverbindingen naar beleidsplannen
uit aanverwante beleidsdomeinen;
• het lokaal bestuur adviseren m.b.t. de uitbouw van opvangvoorzieningen binnen de
gemeente.
Los van deze opdrachten kan het lokaal bestuur het LOK aanvullende opdrachten geven.
STRUCTUUR EN SAMENSTELLING
Artikel 4
Het LOK is operationeel door middel van een algemene vergadering en een dagelijks bestuur.
Omtrent specifieke activiteiten en/of thema's kunnen op initiatief van het dagelijks bestuur of
de algemene vergadering werkgroepen in het leven geroepen worden.
Artikel 5
De algemene vergadering van het LOK is samengesteld uit:
1. een vertegenwoordiging van lokale actoren, die stemgerechtigd zijn;
2. een vertegenwoordiging van gebruikers, die stemgerechtigd zijn;
3. een vertegenwoordiging van het lokaal bestuur, die niet stemgerechtigd zijn;
4. gecoöpteerde leden, die stemgerechtigd zijn.
5. een vertegenwoordiging van de politieke fracties uit de gemeenteraad, die niet
stemgerechtigd zijn.
Ten hoogste 2/3 van de leden is van hetzelfde geslacht.
Er wordt gestreefd naar een evenwichtige verdeling van gebruikers en lokale actoren.
Er wordt bovendien gestreefd naar een minimale vertegenwoordiging over de drie
deelgemeenten en naar een representatieve samenstelling die rekening houdt met de
verscheidenheid aan lokale actoren binnen de gemeente.
1. Vertegenwoordiging van lokale actoren
Een lokale actor wordt gedefinieerd als volgt:
• al wie plaatselijk een functie vervult in de opvang van kinderen;
• al wie plaatselijk invulling geeft aan de vrije tijd van kinderen voor en
zolang ze naar de basisschool gaan.
Elke actor kan slechts 1 vertegenwoordiger aanstellen.
2. Vertegenwoordiging van gebruikers
Een gebruiker wordt gedefinieerd als volgt:
• al wie plaatselijk een beroep doet op kinderopvang of een behoefte heeft
aan kinderopvang;
• een vertegenwoordiger van een plaatselijke organisatie die representatief is
voor gebruikers inzake kinderopvang.
3. Vertegenwoordiging van het lokaal bestuur
Dit zijn:

1. de schepen bevoegd voor kinderopvang
2. de schepen bevoegd voor sociale zaken.
4. Gecoöpteerde leden
Personen die interesse of expertise hebben op het vlak van kinderopvang.
5. Vertegenwoordiging van de politieke fracties uit de gemeenteraad
Elke politieke fractie uit de gemeenteraad mag één vertegenwoordiger
afvaardigen naar het overleg. De afgevaardigde hoeft niet noodzakelijk
gemeenteraadslid te zijn. Deze leden nemen deel aan het overleg met
raadgevende stem.
Naast deze 5 categorieën maken ook de volgende personen deel uit van het LOK, evenwel
zonder stemrecht:
• de consulent lokaal beleid kinderopvang, als afgevaardigde voor Kind en Gezin
• de ambtenaar van het lokaal bestuur belast met kinderopvang, als secretaris van het LOK.
Artikel 6
De aanvraag tot toetreding wordt schriftelijk gericht aan de voorzitter van het LOK. Het
lidmaatschap gaat pas in na aanvaarding door de algemene vergadering. De oproep voor
kandidaten gebeurt via een oproep in de gemeentelijke infokrant.
Voor de oprichting van deze adviesraad dienen de kandidaturen overgemaakt te worden aan
het college van burgemeester en schepenen, dat ook zal oordelen over de eerste samenstelling
van deze raad.
Artikel 7
De stemgerechtigde leden, zoals opgesomd in artikel 5, kunnen zich op het LOK steeds laten
vervangen door een ander stemgerechtigd lid, mits voorlegging van een schriftelijk en
ondertekend mandaat aan de voorzitter vóór de aanvang van de vergadering.
Elke actor of gebruiker kan te allen tijde een andere vertegenwoordiger aanstellen. Deze
wijziging moet schriftelijk worden meegedeeld aan het secretariaat van het LOK.
DESKUNDIGEN
Artikel 8
Het LOK kan steeds deskundigen raadplegen. Deze kunnen op de bijeenkomst van het
overleg worden uitgenodigd, maar hebben geen stemrecht.
DUUR EN EINDE VAN HET MANDAAT
Artikel 9
Het mandaat van de stemgerechtigde leden geldt voor een periode van 6 jaar en vervalt ten
laatste 6 maand na de installatie van een nieuwe gemeenteraad.
Artikel 10
Een stemgerechtigd lid dat herhaaldelijk niet verontschuldigd, afwezig bleef, wordt geacht
ontslag genomen te hebben. Het lid en, indien van toepassing, de verantwoordelijke van de
vertegenwoordigde instantie, wordt hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht door het
secretariaat van het LOK.
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Artikel 11
De algemene vergadering van het LOK kiest onder zijn leden een voorzitter bij eenvoudige
meerderheid.
Naar aanleiding van de hersamenstelling van het LOK (zie artikel 9) wordt een nieuwe
voorzitter gekozen.
Bij elke aanstelling van de voorzitter, verkiest het LOK eveneens een ondervoorzitter, die tot
taak heeft de vergadering te leiden wanneer het de voorzitter onmogelijk is de vergadering bij
te wonen.
Om als voorzitter of ondervoorzitter in aanmerking te komen bij de verkiezing, mag de
persoon in kwestie geen enkele binding hebben met een kinderopvangvoorziening binnen de
gemeente.
Bij het voortijdig wegvallen van de voorzitter en/of ondervoorzitter, om welke reden dan ook,
wordt in de opvolging tot het einde van het voorzittersmandaat voorzien door een tussentijdse
verkiezing.
Artikel 12
De voorzitter, de ondervoorzitter, de secretaris en de schepen bevoegd voor kinderopvang
vormen samen het dagelijks bestuur.
Het dagelijks bestuur heeft als opdracht de vergaderingen van het LOK voor te bereiden en de
genomen beslissingen uit te voeren. De voorzitter leidt de vergaderingen.
VERGADERINGEN
Artikel 13
Het LOK komt minstens tweemaal per jaar samen.
Artikel 14
De bijeenroeping gebeurt via een schriftelijke uitnodiging, ondertekend door de voorzitter en
secretaris, minstens acht dagen voor de vergadering. Het LOK is vrij, om na goedkeuring door
de algemene vergadering, andere communicatiemiddelen te gebruiken. De uitnodiging
vermeldt datum, uur en plaats en tevens de agenda.
De agenda vermeldt alle punten door het dagelijks bestuur vastgesteld of door de schepen of
door de stemgerechtigde leden schriftelijk ingediend, ten laatste 14 dagen voor de datum van
de vergadering.
Indien daartoe aanleiding bestaat, kan het LOK ook voor een bijkomende vergadering worden
bijeengeroepen door de voorzitter: wanneer minstens 1/5 van de stemgerechtigde leden
daartoe een schriftelijk verzoek richt aan de voorzitter. Hierna dient de voorzitter het LOK
bijeen te roepen binnen de maand na de ontvangst van dit verzoek. Dergelijk verzoek dient de
agenda van de vergadering te bevatten samen met een toelichting van de aangebrachte
agendapunten.
Artikel 15
De secretaris stelt het verslag op van de bijeenkomsten. Dit verslag wordt toegezonden aan
alle leden van het LOK, aan het college van burgemeester en schepenen en aan het OCMWbestuur.

BESLISSINGEN

Artikel 16
De vergadering kan geldig beslissen mits de helft van de stemgerechtigde leden aanwezig is.
Elke beslissing wordt genomen bij eenvoudige meerderheid van de aanwezige
stemgerechtigde leden.
Ingeval over één of meerdere punten niet rechtsgeldig kan worden beslist wegens een
onvoldoende aanwezigheid van stemgerechtigde leden, kan de vergadering, die
daaropvolgend wordt samengeroepen, met vermelding van dit of deze punten op de agenda,
rechtsgeldig beslissen ongeacht het aantal aanwezigen.
ADVIEZEN
Artikel 17
Het LOK brengt schriftelijk advies uit aan het college van burgemeester en schepenen of aan
de gemeenteraad, overeenkomstig de doelstellingen vermeld in artikel 3, op verzoek van het
college van burgemeester en schepenen of de gemeenteraad of op eigen initiatief.
Artikel 18
Beslissingen van het college en burgemeester en schepenen en de gemeenteraad
in functie van kinderopvang, worden overgemaakt aan het secretariaat van het LOK.
Deze worden meegedeeld op de eerstvolgende vergadering van het LOK.
WERKINGSKOSTEN
Artikel 19
Het LOK beschikt over een eigen budget, dat moet dienen om alle werkings- en
administratiekosten te dekken. Dit budget is een toelage die het gemeentebestuur jaarlijks zal
verlenen. Het dagelijks bestuur is ertoe gehouden jaarlijks aan de algemene vergadering van
het LOK en aan het gemeentebestuur verantwoording te geven over de financiële toestand.
Artikel 20
§1. De statuten van het lokaal overleg kinderopvang zoals goedgekeurd in de gemeenteraad
van 14 september 2007 worden hierbij opgeheven.
§2. Dit reglement zal bekendgemaakt worden overeenkomstig de bepalingen van artikel 186
van het gemeentedecreet. Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de
toepassing, de uitvoering en de eventuele coördinatie van dit besluit.
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