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gemeenteraad GOEDGEKEURD 
Besluit Zitting van 26 september 2019

AFDELING WELZIJN - 
Kinderopvang

19 2019_GR_00208 Erkenning adviesraad lokaal Overleg 
Kinderopvang. Goedkeuring statuten en 
huishoudelijk reglement - Beslissing

Samenstelling:

Aanwezig:
de heer Siebe Ruykens; de heer Luc Deconinck; de heer Bart Keymolen; de heer Jan 
Desmeth; de heer Gunther Coppens; mevrouw An Speeckaert; de heer Herwig Smeets; 
de heer Paul Defranc; mevrouw Marleen De Kegel; de heer Jean Cornand; mevrouw 
Annie Mathieu; mevrouw Kathleen D'Herde; de heer Wim Peeters; de heer Georgios 
Karamanis; mevrouw Lydie De Smet; de heer Eddy Longeval; de heer Michel Miedzinski; 
de heer Guy Jonville; mevrouw Nicole Billens; de heer Gust Crabbe; de heer Raimondo 
Palermo; de heer Godefroid Pirsoul; mevrouw Ann De Ridder; de heer Brahim Harfaoui; 
de heer Olivier Huygens; mevrouw Natacha Martel; mevrouw Veerle Seré; de heer 
Jeroen Tiebout; mevrouw Betty Willems; de heer Jeroen Steeman; de heer Walter 
Vastiau

Afwezig:
mevrouw Aurore Vanden Meersche

Beschrijving

Aanleiding en motivering
Het lokaal bestuur dient bij de opmaak, de uitvoering, de evaluatie en de eventuele 
bijsturing van het meerjarenplan, betreffende kinderopvang, advies te vragen aan het 
Lokaal Overleg Kinderopvang. Het Lokaal Overleg Kinderopvang dient advies te verlenen 
over de uitbouw van opvangvoorzieningen in de gemeente.

Juridische gronden
Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, in het bijzonder de artikels 
42 en 43.

Besluit van de Vlaamse Regering van 24 mei 2013 houdende het lokaal beleid 
kinderopvang.

Decreet van 20 april 2012 houdende de organisatie van kinderopvang van baby’s en 
peuters.
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Regelgeving: bevoegdheid
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, latere wijzigingen en 
uitvoeringsbesluiten

Financiële en beleidsinformatie

Financiële informatie
Niet van toepassing.

Stemming op het besluit
De gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad erkent de nieuwe adviesraad Lokaal Overleg Kinderopvang.

Artikel 2
De gemeenteraad keurt de statuten en het huishoudelijk reglement van het Lokaal 
Overleg Kinderopvang goed.

Bijlagen
1. statuten GR26092019.doc

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens de gemeenteraad 
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LOKAAL OVERLEG 
KINDEROPVANG
STATUTEN

Artikel 1.  Oprichting.

Het lokaal overleg kinderopvang is een gemeentelijke adviesraad. Met de oprichting van 
deze gemeentelijke adviesraad geeft het lokaal bestuur uitvoering aan de bepalingen uit 
het besluit van de Vlaamse regering van 24 mei 2013 houdende het lokaal beleid 
kinderopvang. 

Artikel 2. Doelstellingen.

Het lokaal overleg kinderopvang 
 adviseert het lokaal bestuur bij de opmaak van het meerjarenplan, betreffende 

kinderopvang en de bijsturing ervan;
 adviseert het lokaal bestuur over de uitvoering van het beleidsplan en stelt, waar 

nodig, bijsturingen voor;
 adviseert het  lokaal bestuur m.b.t. de uitbouw van opvangvoorzieningen in de 

gemeente.

Mogelijke aanvullende opdrachten zijn :
 de ondersteuning van  het lokaal bestuur bij de opmaak van een 

omgevingsanalyse en of eventuele informatiebrochure;
 de levering van  input bij het in kaart brengen  van de vraag naar kinderopvang.

Artikel 3.  Samenstelling.

Het lokaal overleg is samengesteld uit een vertegenwoordiging van de lokale actoren, 
een vertegenwoordiging van de gebruikers, een vertegenwoordiging van het lokaal 
bestuur en de consulent lokaal beleid kinderopvang van Kind en Gezin als deskundige.  

Lokale actoren zijn zij die plaatselijk een functie vervullen in de opvang van kinderen en 
zij die invulling geven aan de vrije tijd van kinderen zolang ze naar de basisschool gaan. 

Gebruikers zijn zij die plaatselijk een beroep doen op kinderopvang of een behoefte 
hebben aan kinderopvang of een organisatie vertegenwoordigen die representatief is 
voor gebruikers inzake kinderopvang.  

Vertegenwoordigers van het lokaal bestuur zijn zij die volgens afspraken en 
taakverdeling worden aangeduid door dit bestuur.  De groep van gebruikers mag nooit 
meer dan de helft van het lokaal overleg kinderopvang uitmaken.
Locale actoren kunnen slechts 1 afgevaardigde en 1 plaatsvervanger aanduiden.
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Bij het begin van elke gemeentelijke bestuursperiode worden alle actoren en gebruikers 
die recht hebben op vertegenwoordiging in het lokaal overleg kinderopvang door het 
gemeentebestuur, via de geijkte informatiekanalen, aangeschreven en geïnformeerd over 
de opdrachten en interne werking van het lokaal overleg kinderopvang.

Artikel 4. Stemgerechtigde en niet-stemgerechtigde leden.

Stemgerechtigde leden zijn :
 vertegenwoordigers van de lokale actoren
 vertegenwoordigers van de gebruikers
 vertegenwoordigers van het lokaal bestuur

Niet-stemgerechtigde leden zijn:
 gemeente- en OCMW-raadsleden
 consulent lokaal beleid kinderopvang van Kind en Gezin.

Ten hoogste 2/3 van de stemgerechtigde leden zijn van hetzelfde geslacht. 
Artikel 5. Einde mandaat

Aan het mandaat van lid van het lokaal overleg kinderopvang komt een einde door :
 het ontslag uit het lokaal overleg kinderopvang of uit de vertegenwoordigde 

organisatie;
 de intrekking door de organisatie van de opdracht van het lid;
 het stopzetten van de activiteiten m.b.t. opvang van kinderen door de organisatie 

waarvan het lid de vertegenwoordiger is;
 een beslissing van de gemeenteraad.

Als wordt vastgesteld dat aan het mandaat van een lid een einde is gekomen, dient 
binnen de 3 maanden in zijn vervanging te worden voorzien door de organisatie die hij 
vertegenwoordigt. Indien dit niet gebeurt vervalt het lidmaatschap van het initiatief. 

Het lidmaatschap van het lokaal overleg kinderopvang is geldig tot de aanstelling van het 
lokaal overleg kinderopvang van de volgende bestuursperiode. 

Artikel 6. Nieuwe leden

Een nieuw initiatief kinderopvang binnen de gemeente wordt door het lokaal overleg 
uitgenodigd om een afgevaardigde aan te duiden en deel te nemen aan het 
eerstvolgende lokaal overleg. De afgevaardigde kan op eenvoudige vraag lid worden van 
het lokaal overleg.

Geïnteresseerde gebruikers kunnen binnen een bestuursperiode op eenvoudige vraag lid 
worden van het lokaal overleg. 

Artikel 7. Secretaris en voorzitter

Secretaris van het lokaal overleg is de gemeentelijke beleidsmedewerker kinderopvang.

De voorzitter wordt door het lokaal overleg onder haar stemgerechtigde leden gekozen.
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De voorzitter heeft geen binding met welke voorziening ook die in de gemeente een 
opvangfunctie vervult. 

Artikel 8. Statuten en huishoudelijk reglement

De statuten en het huishoudelijk reglement worden door het lokaal overleg vastgesteld. 

De statuten worden voor goedkeuring overgemaakt aan het lokaal bestuur.

Het huishoudelijk reglement organiseert de praktische werking van het lokaal overleg en 
wordt bij gewone meerderheid van stemmen binnen het lokaal overleg goedgekeurd door 
de stemgerechtigde leden. 

Artikel 9. Besluitvorming

Het lokaal overleg kan geldig bijeenkomen en beslissen ongeacht het aantal aanwezige 
leden, voor zover alle groepen stemgerechtigde leden vertegenwoordigd zijn.
Voor besluitvorming wordt naar een consensus gestreefd. In uitzonderlijke gevallen kan 
de voorzitter beslissen tot stemming over te gaan. De beslissingen worden genomen bij 
gewone meerderheid van de aanwezige leden.
De leden stemmen mondeling.
De geheime stemming is verplicht wanneer het om personen gaat.

Artikel 10. Advies aan het lokaal bestuur

Het lokaal overleg kinderopvang zal binnen de 60 dagen na ontvangst van een 
schriftelijke aanvraag om gemotiveerd advies van het college van burgemeester en 
schepenen dit advies aan het bestuur overmaken (behoudens onvoorziene en dringende 
omstandigheden). 
Het gemeentebestuur zal bij het nemen van beslissingen eventuele afwijkingen op de 
uitgebrachte adviezen schriftelijk motiveren aan het lokaal overleg kinderopvang en dit 
binnen een termijn van 30 dagen na kennisname.

algemeen directeur
Walter Vastiau

voorzitter
Siebe Ruykens


