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cluster inwoners 
OCMW 

 
 

Lokaal Overleg Kinderopvang 

 

donderdag 2019-01-31 
 

LOKAAL: vergaderzaal sociaal huis 

 

BEGIN: 19.00 uur 

 

Aanwezig: Zie aanwezigheidslijst 

 

Verontschuldigd: Zie aanwezigheidslijst 

 

VERSLAG  

 

1. Goedkeuring vorig verslag: niet van toepassing 

 

2. Rondje ‘wie is wie’? 

 

3. Lokaal Loket Kinderopvang: zie ppt 

 
De powerpoint biedt nog eens een geüpdate overzicht van het decreet inzake LLK en wat er net 

verwacht wordt samen met een stand van zaken van LLK voor gemeente Liedekerke. 

 

PAVOK geeft aan dat zij een getekende samenwerkingsovereenkomst zagen bij het LOK te 

Affligem tussen gemeente Liedekerke, Affligem en Infano. 

 

Ambtenaar die vanuit de gemeente het LOK opvolgt, bekijkt dit intern en koppelt dit terug op 

het volgende LOK. 

 
4. Huis van het Kind: zie ppt 

 

De powerpoint biedt een geüpdate overzicht van het decreet inzake HvK en wat er net verwacht 

wordt samen met een stand van zaken van HvK voor gemeente Liedekerke 
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5. Te beantwoorden vragen LLK: 

 
Is de trekkersrol voor het Sociaal Huis? 

Welke partners moeten allemaal betrokken worden? Incentives nodig? 

Wat zijn de sterktes van kinderopvang in Liedekerke/huidige systeem? 

Welke drempels of moeilijkheden ervaren ouders in het zoeken naar kinderopvang? 

Welke ouders zijn het meest kwetsbaar? 

Welke locatie aangewezen? 

Digitaal en/of fysiek LLK? 

Wanneer geopend? Hoe bereikbaar?  

Wat willen we bereiken met de opstart van het LLK? 

Welke middelen kunnen ingezet worden voor voorbereiding en uitvoering van het LLK? 

Hoe zullen de partners samenwerken? 

Welk registratiesysteem? 

Zijn er problemen in het delen van info bv. Vrije plaatsen? 

Promotie? Toeleiding? 

 

Volgende vergadering aan bod laten komen 

 
6. Vastleggen vergaderingen 2019  + wat volgende keer te bespreken? 

 

14/03 

23/05 

20/06 

26/09 

21/11 

 

Volgende keer te bespreken: 

 

Uitklaring samenwerkingsovereenkomst Liedekerke 

Dieper ingaan op het LLK 

Actie inzake Week van de opvoeding toelichten en aftoetsen bij LOK 

Voorstel inzake aantal lezingen opvoedingsondersteuning voor nieuw schooljaar – vrije tijd 

 
7. Varia 

 

Nieuwe onthaalouder start bij PAVOK – Sabrina Van der Kelen – 5 plaatsen – flexibele opvang – 

PAVOK stuurt de vergunning door 

 

 

VOLGENDE VERGADERING:  14/03/2019 

 

EINDE:  20.15 uur 

 

Verslaggever: Sanne Bronselaer 


