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cluster inwoners 
OCMW 

 
 

Lokaal Overleg Kinderopvang 

 

donderdag 2019-03-14 
 

LOKAAL: vergaderzaal sociaal huis 

 

BEGIN: 19.00 uur 

 

Aanwezig: Zie aanwezigheidslijst 

 

Verontschuldigd: Zie aanwezigheidslijst 

 

VERSLAG  

 

1. GOEDKEURING VORIG VERSLAG: OK 

 

2. NIEUWE INSTALLATIE/OPRICHTING LOK: 

 
In de statuten van het LOK staat dat uiterlijk zes maanden na de installatie van een nieuwe 

gemeenteraad het LOK opnieuw moet erkend of opgericht worden. 

 

Er moet een oproep gebeuren in het gemeentelijk infoblad en op de gemeentelijke website, zodat 

mensen zich kandidaat kunnen stellen om lid te worden. Twee voorwaarden: 

 

- Minstens 18 jaar zijn 

- Lokale actor zijn, gebruiker of deel uitmaken van lokaal bestuur 

 

De algemene vergadering van het LOK verkiest: 

- Een voorzitter, ondervoorzitter, penningmeester en secretaris (zijn onverenigbaar) 

- Raad van Bestuur = 4 voorafgaanden + max 5 leden 

- Dagelijks bestuur = 4 voorafgaanden 

- Voorzitter OCMW, schepen bevoegd voor kinderopvang en ambtenaar belast met de opvolging 

van het lokaal beleid kinderopvang zijn waarnemende leden van RvB en DB 
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Belangrijk dat LOK: 

- Max 2/3
de

 van zelfde geslacht 

- Min. Lokaal bestuur, gebruikers en lokale actoren 

- In consensus. Als er gestemd wordt, volstrekte meerderheid 

- Om geldig te vergaderen, moet min 50 % van leden aanwezig zijn en bij 2
de

 oproep, kan geldige 

beslissing ongeacht aantal 

- Verslagen op gemeentelijke website 

- Vergaderingen moeten openbaar zijn en publiek bekend gemaakt worden 

- Engagementsverklaring tekenen 

- Huishoudelijk reglement opmaken (goedkeuren met 2/3
de

 aanwezig, bij 2
de

 oproepen bij 1/2
de

 

aanwezig) 

 

Gemaakte afspraken: 

- Samen met diensthoofd administratie en coördinator communicatie de oproep publiceren op de 

gemeentelijke website en in het gemeentelijke infoblad # 1770 van juni 2019 

- Oproep ook doormailen naar alle kinderopvanginitiatieven en deelnemers van het LOK  

bezorgen, zodat zij deze ook intern kunnen verspreiden en zelf kunnen aangeven of zij nog verder 

deelnemen in de toekomst. Een formulier bijvoegen als bijlage waarin keuze kan gemaakt worden 

        -  Sanne gaat naar ouderraden om het LOK nog eens toe te lichten en agendeert LOK op het 

scholenoverleg 

 

3. WIJZIGINGEN IN STATUTEN: 

 
Er zijn wijzigingen in de statuten nodig omwille van nieuwe structuur na integratie van gemeente 

en OCMW. Sanne past samen met het diensthoofd administratie en Algemeen directeur de 

statuten aan 

 

4. LOKAAL LOKET KINDEROPVANG 

 

Nieuwe info aanmelding/subsidie LLK: 

De oproep voor de subsidieaanvraag of aanmelding van het LOK is binnengekomen. De subsidie 

kan ten vroegste ingaan op 1/04/2019. De voorwaarden voor subsidiëring zijn strenger dan deze 

voor aanmelding. Een aangemeld LLK wordt vermeld op de website van Kind en Gezin en 

ontvangt alle relevante communicatie.  

 

Aanmelden kan op voorwaarde dat het LLK: 

 

- Tot stand is gekomen in overleg met de lokale organisatoren kinderopvang 

 

- Het minstens volgende opdrachten opneemt: 

 

o Informeren van gezinnen over de beschikbare plaatsen met aandacht voor kwetsbare 

gezinnen 

o Samenwerken met alle kinderopvanglocaties binnen het werkingsgebied en met 

anderen die werken met gezinnen die kinderopvangvragen kunnen hebben 
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Extra voorwaarden voor subsidiëring: 

 

- Vorm van vzw hebben 

 

- Aantal unieke opvangvragen registreren en doorgeven 

 

- … 

 

Als meerdere gemeentes ervoor kiezen om samen één LLK te organiseren, dan worden de 

subsidiebedragen van die gemeentes samen geteld. 

 

Registratiesystemen 

 

Niet verplicht om centrale vraagregistratie te hebben, maar wel minimaal het aantal unieke 

opvangvragen bij lokaal loket te registreren met aparte vermelding van het aantal niet 

beantwoorde opvangvragen. 

 

Bepaalde types opvangvragen moeten vanaf 2020 apart geregistreerd worden: 

 

- Dringende opvangvragen 

- Opvangvragen voor verruimde openingsmomenten 

- Opvangvragen van gezinnen die behoren tot voorrangsgroepen 

- Opvangvragen van kwetsbare gezinnen 

- Opvangvragen voor kinderen met een specifieke zorgbehoefte 

 

Kind en Gezin maakte een overzicht van mogelijke IT – systemen voor een digitaal loket. Je 

vindt er ook de info over wat volgens Kind en Gezin voldoende is om de basiswerking van een 

lokaal loket te garanderen.  

 
https://www.kindengezin.be/kinderopvang/lokaal/lokaal-loket-kinderopvang/digitaal-loket/ 

 

Meer info over de interpretatie van de geregistreerde gegevens en de manier van rapporteren 

volgt voor de zomer van 2019. 2019 zal een overgangsjaar zijn en er zal enkel gevraagd worden 

naar globale aantallen.  

 

Voor de toegang tot de online berekeningsmodule voor het inkomenstarief voor het loket is er 

voorlopig een juridisch probleem 

 

Liesbeth Jorissen van Kind & Gezin geeft aan dat een samenwerking voor LLK kan voor 

(aangrenzende) gemeenten. Dit hoeft niet binnen eenzelfde ELZ te zijn 

 

Interne bespreking: 

 

Er is geen samenwerkingsovereenkomst tussen Infano en de gemeente Liedekerke, maar wel een 

ondertekende intentieverklaring waarbij Infano de beheerder van het LLK zou zijn. Er is nog geen 

duidelijkheid over wat het aanbod van Infano precies inhoudt. 

 

https://www.kindengezin.be/kinderopvang/lokaal/lokaal-loket-kinderopvang/digitaal-loket/
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De deelnemers van het LOK kunnen een engagementsverklaring voor goede samenwerking 

tussen lokale besturen en organisatoren kinderopvang ondertekenen. Deze omvat onder andere: 

 

- Evenwaardig behandelen van elke organisator kinderopvang door het lokale bestuur 

- Transparante regiorol 

- Respect voor elkaars autonomie 

-  Iedere kinderopvangvoorziening werkt maximaal mee aan het LLK 

- Mogelijkheid om een lokaal afsprakenkader op te stellen  

 

Gemaakte afspraken: 

 

We komen tot de consensus dat het zeer belangrijk is dat het LLK en samenhorend IT – systeem 

objectief is en alle betrokken partners zich goed voelen bij de keuze inzake het LLK en IT – 

systeem. Het is een proces waarbij voldoende zorg nodig is voor alle betrokken partners. Het 

systeem moet realistisch zijn voor elk opvanginitiatief en matchen met de eigenheid van elk 

initiatief. Er is geen einddatum gesteld voor een LLK voor de overheid, dus er hoeft niets 

overhaast te gebeuren.  

 

Het voorstel is om een doodle op te maken en rond te sturen, zodat we een datum kunnen prikken 

voor 1/05/2019 waarop alle kinderopvanginitiatieven samen met de Voorzitter van het Bijzonder 

Comité Sociale Dienst, de Algemeen directeur en de ambtenaar die het LOK opvolgt, nogmaals 

het decreet doorlopen inzake het LLK, Infano hun aanbod in detail kan voorstellen en we dan 

samen in dialoog kunnen gaan over dit aanbod en mogelijke andere pistes.  

 

Sanne stuurt de link van Kind en Gezin met mogelijke IT – systemen door naar alle 

kinderopvanginitiatieven, zodat zij deze ook kunnen bekijken.  

 

De gemeente stelt de vraag of er nog andere instanties een aanbod als beheerder willen doen. 

PAVOK bevraagt vervolgens of het een optie is dat het LKK door de gemeente zelf beheerd 

wordt.  

 

5. HUIS VAN HET KIND – KINDERSPEL I.K.V. WEEK VAN DE OPVOEDING 

 

Zie flyer 

 

6. GOEDKEURING OPSTART  

 
Onthaalmama bij PAVOK, Vanessa Baetens die de gezinsopvang 'Bij de (B)engeltjes' in 

de  stationsstraat 395 te Liedekerke wilt uitbreiden naar 11 plaatsen. Zij zou zo snel mogelijk met 

deze groepsopvang willen starten samen met haar man Mike. 

Onthaalmama bij PAVOK, Hanneke Vanderhaegen die momenteel een gezinsopvang heeft in de 

Holstraat 130 te Liedekerke. Zij wilt vanaf september een groepsopvang starten in de 

Ommegangstraat 64 te Liedekerke samen met haar zus Cindy. Zij willen 15 (tot max. 18) 

kinderen opvangen. 
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LOK keurt beide goed 

7. VARIA 

a. Dag van de onthaalouder – 12 oktober 2019 

 

2 ticketten voor voorstelling naar keuze in GC De Warande 

Verhaal onthaalmama’s in #1770 

Ontbijt 

Andere ideeën? 

 

b. Steun vanuit gemeente voor onthaalouders: 

 

Er zijn gemeentes die de onthaalouders financieel steunen door een bijdrage in 

huisvuilverwerking, een premie voor verwarming (bv. Affligem 250 EUR), speelgoedpremie 

(bv. Affligem 50 EUR), éénmalige premie voor een startende onthaalouder, 

brandveiligheid,… De gemeentes hebben hier belang bij omdat kinderopvang schaars is, en 

de vorm van onthaalouders een initiatief is dat kwalitatief zeer goede opvang aanbiedt en qua 

kosten voor een gemeente zeer laag is. Bron: Greet Peelman van PAVOK 

                

                 Sanne zal info verzamelen van de omliggende gemeenten tegen het volgende LOK. Is een 

                 voorstel vanuit LOK naar gemeente Liedekerke toe mogelijk? 

 

         

 

 

VOLGENDE VERGADERING:  23/05/2019 

 

EINDE:  20.15 uur 

 

Verslaggever: Sanne Bronselaer 

 

 

 


