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Hoofdstuk 1 — Erkenning. 

 

Artikel 1. 
De gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk 

welzijn erkennen het lokaal overleg kinderopvang als 

lokale adviesraad voor het lokaal beleid kinderopvang. 

Deze raad wordt hierna LOK genoemd. 

 

Artikel 2. 
Het LOK moet uiterlijk zes maanden na de installatie 

van een nieuwe raad voor maatschappelijk welzijn 

en/een nieuwe gemeenteraad opnieuw worden erkend of 

opgericht. Zolang dat er geen nieuwe raad is samenge-

steld, blijft het bestaande LOK in functie. 

 

Artikel 3. 
Het LOK heeft zijn zetel in het Sociaal Huis. 

 

Hoofdstuk 2 — Bevoegdheden en doelstellingen. 

 

Artikel 4. 
Het LOK is bevoegd voor alle materies relevant aan het 

lokaal beleid kinderopvang en voor het hele grondge-

bied van de gemeente. 

 

Artikel 5. 
Het LOK heeft als opdracht een integraal beleid kinder-

opvang in het belang van alle inwoners van de gemeente 

te bevorderen. 

 

Om deze doelstelling te verwezenlijken zal het LOK: 

1° Adviezen uitbrengen over alle aangelegenheden die 

betrekking hebben op kinderopvang. Het LOK be-

perkt haar adviezen tot het domein kinderopvang die 

het individuele belang overstijgen. 

2° Initiatieven en activiteiten in verband met kinderop-

vang stimuleren en coördineren. Het LOK krijgt de 

opdracht om het lokaal loket kinderopvang vorm te 

geven. Hiervoor wordt binnen het LOK een initia-

tiefnemer aangewezen of een structuur gecreëerd. 

3° Overleg en samenwerking tot stand brengen tussen 

verschillende instanties, groeperingen en personen 

die actief zijn in de kinderopvangsector, in de ruime 

betekenis van het woord. Het LOK is een verplichte 

partner bij de oprichting van een Huis van het Kind. 

4° Onderzoek verrichten en informatie verzamelen over 

kinderopvang en de behoeften betreffende kinderop-

vang in de gemeente en deze bespreken en aanbren-

gen bij de lokale beleidsorganen. 

5° Op de behoeften afgestemde initiatieven nemen op 

het gebied van vorming en informatieverstrekking. 

6° Samenwerken met andere partners op gemeentelijk, 

intergemeentelijk en bovengemeentelijk vlak. 

 

Artikel 6. 
De gemeenteraad, het college van burgemeester en 

schepenen, de raad voor maatschappelijk welzijn en de 

bijzondere comités zullen elk voor hun respectievelijke 

bevoegdheden het LOK betrekken bij de voorbereiding 

en de evaluatie van het lokaal beleid kinderopvang. 

 

Artikel 7. 
§ 1. Het LOK brengt probleemstellingen en stand-

punten samen, het kan een dialoog op gang brengen, het 

weegt de prioriteiten af en onderzoekt de keuzes naar 

haalbaarheid en consequenties. 

 

§ 2. Het LOK kan de bevolking informeren en 

sensibiliseren. 

 

§ 3. Het LOK evalueert regelmatig het lokaal beleid 

kinderopvang, volgt de realisatie van de voorstellen en 

adviezen op, en evalueert de eigen werking, in samen-

spraak met het gemeentebestuur en het openbaar cen-

trum voor maatschappelijk welzijn. 

 

Hoofdstuk 3 — Advies. 
 

Artikel 8. 
§ 1. De gemeenteraad, het college van burgemeester 

en schepenen, de raad voor maatschappelijk welzijn en 

de bijzondere comités zullen voor de definitieve be-
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sluitvorming aan het LOK advies vragen over alle 

gelegenheden betreffende het lokale en interlokale 

beleid kinderopvang. 

 

Het lokaal bestuur kan daarnaast advies vragen over 

beleidskeuzes die onrechtstreeks verband houden met 

kinderopvang. 

 

Het lokaal bestuur kan het LOK ook vragen een advies 

te geven aan Kind en Gezin over de uitbreiding van de 

kinderopvang binnen het eigen grondgebied. Dat advies 

is gebaseerd op de strategische meerjarenplanning. 

 

Het lokaal bestuur moet geen advies vragen over de 

opmaak van het budget. 

 

§ 2. De gemeenteraad, het college van burgemeester 

en schepenen, de raad voor maatschappelijk welzijn en 

de bijzondere comités moeten bij het nemen van beslis-

singen eventuele afwijkingen op de uitgebrachte advie-

zen motiveren. 

 

Artikel 9. 

Het LOK kan op eigen initiatief advies uitbrengen over 

alle aangelegenheden die betrekking hebben op kinder-

opvang. 

 

Artikel 10. 

Het LOK bezorgt zijn adviezen schriftelijk aan het 

lokaal bestuur binnen de gestelde termijn. 

In de adviezen moet melding worden gemaakt van: 

1° de wijze waarop het advies tot stand kwam met 

duidelijke opgave welke betrokkenen op welke ma-

nier geconsulteerd werden; 

2° de argumentatie die geleid heeft tot de standpuntbe-

paling in het advies; 

3° duidelijke weergave van het standpunt van het LOK 

met vermelding van afwijkende meningen of min-

derheidsstandpunten. 

 

Artikel 11. 
Het LOK beschikt over een termijn van dertig dagen om 

zijn advies uit te brengen. 

 

Hoofdstuk 4 — Informatie-uitwisseling. 
 

Artikel 12. 
Het lokaal bestuur informeert de lokale actoren en 

gebruikers over het lokaal beleid kinderopvang en over 

het lokaal kinderopvangaanbod. 

 

Artikel 13. 
Het LOK kan aan het college van burgemeester en 

schepenen, aan de bijzondere comités, aan de bevoegde 

schepen voor kinderopvang, aan de voorzitter van het 

openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn en aan 

de ambtenaar belast met de opvolging lokaal beleid 

kinderopvang informatie vragen over de lokale dossiers 

die betrekking hebben op het lokaal beleid kinderop-

vang. 

 

Artikel 14. 
Het college van burgemeester en schepenen en de 

bijzondere comités beschikken over een termijn van 

dertig dagen om zijn gemotiveerd standpunt aangaande 

de uitgebrachte adviezen mee te delen aan het LOK. 

 

Artikel 15. 
Het LOK bezorgt het lokaal bestuur aan het einde van 

het werkingsjaar een financieel verslag van het huidige 

jaar en een budget voor het komende werkingsjaar. 

 

Artikel 16. 
De samenstelling van de raad van bestuur en het dage-

lijks bestuur, en elke wijziging ervan, wordt ter kennis-

geving voorgelegd aan het lokaal bestuur. 

 

Artikel 17. 
Er is een jaarlijks overlegmoment tussen het college van 

burgemeester en schepenen, de bijzondere comités en de 

voorzitters van alle gemeentelijke adviesraden. 

 

Artikel 18. 
Er wordt naar gestreefd om samen te werken met andere 

gemeentelijke adviesraden; bijvoorbeeld: gezamenlijke 

thematische vergaderingen of acties. Ook de samenwer-

king met LOK’s op andere bestuursniveaus wordt 

nagestreefd. 

 

Hoofdstuk 5 — Ondersteuning. 
 

Artikel 19. 
Het lokaal bestuur zal de werking van het LOK onder-

steunen binnen de mogelijkheden van het gemeentebud-

get door het verlenen van: 

1° een jaarlijkse subsidie voor de financiering van de 

werking van het LOK; 

2° logistieke ondersteuning; 

3° de medewerking van de ambtenaar belast met de 

opvolging lokaal beleid kinderopvang voor het ver-

schaffen van informatie en deskundige inbreng. 

 

Hoofdstuk 6 — Samenstelling. 

 

Afdeling 1 — De algemene vergadering. 

 

Artikel 20. 
De algemene vergadering van het LOK is samengesteld 

uit minstens een vertegenwoordiging van: 

1° de lokale actoren; dit zijn personen die in de ge-

meente een functie vervullen in de opvang van kin-

deren of die invulling geven aan de vrije tijd van 

kinderen voor en zolang ze naar de basisschool 

gaan; 

2° de gebruikers: dit zijn personen die in de gemeente 

een beroep doen op kinderopvang of behoefte heb-

ben aan kinderopvang; 

3° het lokaal bestuur: gemeenteraadsleden, leden van 

het college van burgemeester en schepenen en leden 

van de raad voor maatschappelijk welzijn. 
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Artikel 21. 
Enkel de lokale actoren en de gebruikers, lid van de 

algemene vergadering, zijn stemgerechtigd. De verte-

genwoordigers van het lokaal bestuur zijn niet stemge-

rechtigd. 

 

Artikel 22. 
Na de installatie van de nieuwe raad voor maatschappe-

lijk welzijn en gemeenteraad wordt in het gemeentelijke 

informatieblad en op de gemeentelijke website een 

oproep gedaan tot: 

1° alle lokale actoren die in aanmerking komen voor 

het lidmaatschap, om hun kandidatuur te stellen; de 

lokale actoren delen de naam van hun afgevaardigde 

en hun plaatsvervanger mee; deze zijn bij voorkeur 

van verschillend geslacht; 

2° alle gebruikers die zich kandidaat willen stellen om 

lid te worden van de algemene vergadering. 

 

Artikel 23. 
De kandidaten moeten aan de volgende voorwaarden 

voldoen: 

1° minimum 18 jaar oud zijn; 

2° als lokale actor actief betrokken zijn bij de werking 

van de organisatie die hen heeft aangeduid; 

3° als gebruiker beroep doen op of behoefte hebben aan 

kinderopvang. 

 

Artikel 24. 
Ten hoogste twee derden van de leden van de algemene 

vergadering zijn van hetzelfde geslacht. 

 

Artikel 25. 
De ambtenaar belast met de opvolging van het lokaal 

sociaal beleid, of zijn afgevaardigde, volgt de vergade-

ringen als waarnemer. 

 

Artikel 26. 
De leden van de algemene vergadering ondertekenen 

een engagementsverklaring. Een voorbeeld van enga-

gementsverklaring is gevoegd bij deze statuten. 

Een lid dat herhaaldelijk en manifest handelt in strijd 

met het verwachte engagement, kan door het LOK 

uitgesloten worden. 

 

Artikel 27. 
Het LOK kan beslissen om afhankelijk van het te 

behandelen onderwerp, externe deskundigen uit te 

nodigen om ingewikkelde problemen toe te lichten. 

Deze deskundigen zetelen als waarnemers gedurende 

deze vergadering en kunnen deelnemen aan de discus-

sies maar hebben geen stemrecht. 

 

Artikel 28. 
Het LOK kan een lid van een andere raad uitnodigen om 

toelichting te geven over een gemeenschappelijk on-

derwerp. 

Twee of meer adviesraden kunnen gezamenlijk vergade-

ren om advies uit te brengen over gemeenschappelijke 

onderwerpen. 

 

Artikel 29. 
Aan het mandaat van de leden komt een einde: 

1° wanneer de toelatingsvoorwaarden niet meer vervuld 

zijn; 

2° na de volledige vernieuwing van de gemeenteraad 

raad en de raad voor maatschappelijk welzijn; de le-

den blijven hun functie uitoefenen tot het LOK op-

nieuw is samengesteld. 

 

Artikel 30. 
§ 1. De algemene vergadering kiest uit zijn leden een 

voorzitter, een ondervoorzitter, een penningmeester en 

een secretaris; 

 

§ 2. De duur van het mandaat van de voorzitter, 

ondervoorzitter, penningmeester en secretaris is zes jaar. 

Ze kunnen heraangeduid worden. 

 

§ 3. De mandaten van voorzitter, ondervoorzitter, 

penningmeester en secretaris zijn onverenigbaar. 

 

Afdeling 2 — De raad van bestuur. 

 

Artikel 31. 
De algemene vergadering kiest uit zijn leden een raad 

van bestuur. De raad van bestuur bestaat uit de voorzit-

ter, de ondervoorzitter, penningmeester, secretaris en 

maximum vijf leden van de algemene vergadering. 

De voorzitter van het openbaar centrum voor maat-

schappelijk welzijn, de schepen bevoegd voor kinder-

opvang en de ambtenaar belast met de opvolging van 

het lokaal beleid kinderopvang zijn waarnemend lid van 

de raad van bestuur. 

 

Afdeling 3 — Het dagelijks bestuur. 

 

Artikel 32. 
Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter, de onder-

voorzitter, penningmeester en secretaris. 

De voorzitter van het openbaar centrum voor maat-

schappelijk welzijn, de schepen bevoegd voor kinder-

opvang en de ambtenaar belast met de opvolging lokaal 

beleid kinderopvang zijn waarnemend lid van het 

dagelijks bestuur. 

 

Hoofdstuk 7 — Werking. 

 

Artikel 33. 
De organen van het LOK zijn: de algemene vergadering, 

de raad van bestuur en het dagelijks bestuur. Alle 

mandaten worden kosteloos waargenomen. 

 

Artikel 34. 
§ 1. De algemene vergadering komt ten minste twee 

maal per jaar samen. De vergaderingen zijn openbaar. 

De datum van de vergaderingen en de agenda worden 

publiek bekend gemaakt. 

 

§ 2. Om geldig te vergaderen moet ten minste de helft 

van de leden aanwezig zijn. Indien bij een tweede 

bijeenroeping niet aan deze voorwaarde voldaan is, kan 
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de vergadering geldig beslissen, ongeacht het aantal 

aanwezigen. 

 

§ 3. De algemene vergadering streeft naar consensus. 

Er wordt zo weinig mogelijk gestemd. Bij standpuntbe-

paling gaat het meer om argumenten dan om stemver-

houdingen. De beslissingen worden bij volstrekte 

meerderheid van stemmen genomen. 

 

Artikel 35. 
§ 1. De goedgekeurde verslagen van de algemene 

vergaderingen van het LOK liggen ter inzage in het 

Sociaal Huis. Deze verslagen zijn ook te raadplegen op 

de gemeentelijke website. 

 

§ 2. De verslagen en einddocumenten van het LOK 

worden meegedeeld aan de gemeenteraad en de raad 

voor maatschappelijk welzijn. 

 

Hoofdstuk 8 — Huishoudelijk reglement. 
 

Artikel 36. 
De algemene vergadering stelt een huishoudelijk regle-

ment op waarin de interne werking van het LOK en ook 

de wijze waarop advies wordt uitgebracht aan het lokaal 

bestuur geregeld wordt. 

 

Artikel 37. 
De algemene vergadering keurt het huishoudelijk 

reglement goed met meerderheid van stemmen. 

Om geldig te kunnen beslissen, moet ten minste twee 

derden van de stemgerechtigde leden aanwezig zijn. 

Indien bij een tweede bijeenroeping niet aan deze 

voorwaarde voldaan is, kan de vergadering geldig 

beslissen indien ten minste de helft van de stemgerech-

tigde leden aanwezig is. 

 

Hoofdstuk 9 — Statutenwijziging. 
 

Artikel 38. 

§ 1. Voorstellen tot wijziging van de statuten kunnen 

uitgaan van de gemeenteraad, het college van burge-

meester en schepenen, de bijzondere comités, de raad 

voor maatschappelijk welzijn of leden van de algemene 

vergadering. 

 

§ 2. De algemene vergadering brengt advies uit over 

dit voorstel. 

Om geldig te kunnen beslissen, moet ten minste twee 

derden van de stemgerechtigde leden aanwezig zijn. 

Indien bij een tweede bijeenroeping niet aan deze 

voorwaarde voldaan is, kan de vergadering geldig 

beslissen indien ten minste de helft van de stemgerech-

tigde leden aanwezig is. 

 

§ 3. De nieuwe statuten worden ter goedkeuring 

voorgelegd aan de gemeenteraad en de raad voor maat-

schappelijk welzijn. 

 

 


