
LOK 2017-10-26   Blz. 1/5 

 

cluster inwoners 
OCMW 

 
 

Lokaal Overleg Kinderopvang 

 

donderdag 2019-05-23 
 

LOKAAL: vergaderzaal sociaal huis 

 

BEGIN: 19.00 uur 

 

Aanwezig: Zie aanwezigheidslijst 

 

Verontschuldigd: Zie aanwezigheidslijst 

 

VERSLAG  

 

1. GOEDKEURING VORIG VERSLAG: ok 

 

2. HERNIEUWING VAN HET LOK: 

 

Algemene info 

Het LOK moet uiterlijk zes maanden na installatie van een nieuwe gemeenteraad en/of raad 

voor maatschappelijk welzijn opnieuw worden erkend en opgericht = 3/07/2019. 

De algemene vergadering van het LOK is samengesteld uit minstens een vertegenwoordiging 

van: 

- De lokale actoren (personen die in gemeente functie vervullen in kinderopvang of invulling 
geven aan vrije tijd van kinderen voor en zolang ze naar de basisschool gaan) = 
stemgerechtigd 

- De gebruikers = stemgerechtigd 
- Lokaal bestuur 
- Max 2/3de van de leden hetzelfde geslacht 
- Ambtenaar belast met opvolging = waarnemer 
- Om geldig te vergaderen minstens helft van de leden aanwezig zijn. Bij tweede oproeping 

vervalt dit 
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- Doel = consensus (of volstrekte meerderheid) 
 

Engagementsverklaring tekenen! 

Stelt huishoudelijk reglement op en goedkeuring met meerderheid van de stemmen (2/3de van 

de leden aanwezig of bij tweede oproep helft van de leden aanwezig) 

Verkiezing leden 

       Kiezen van volgende functies (onverenigbaar!): voorzitter, ondervoorzitter, penningmeester en 

       secretaris. Vooral werden geen kandidaturen ingestuurd hiervoor. 

 

Raad van Bestuur (4 bovenstaande + max 5 leden – voorzitter VB, schepen kinderopvang en 

ambtenaar zijn sowieso waarnemend lid): 

 

Verslag: 

 

Volgende mensen geven zich op als kandidaat voor bijhorende functie. Dit wordt met consensus 

door alle leden van het LOK aanvaard: 

 

Voorzitter : Dries Vanvermeersch 

Ondervoorzitter: Vanderhaegen Hanneke 

Penningmeester: Anja Renette 

Secretaris: Berdien Van den Abeele 

 

Huishoudelijk reglement met mensen van raad van bestuur opmaken. Sanne stuurt data door 

 

3. LOKAAL LOKET KINDEROPVANG – STAND VAN ZAKEN: 

 
Update: 

Infano en Landelijke kinderopvang gaven zich beide op als kandidaat beheerder voor lokaal loket 

kinderopvang. Beide systemen worden nu onder de loep genomen door alle 

kinderopvanginitiatieven in samenwerking met intersectorale medewerker van Kind & Gezin, 

schepen van kinderopvang en voorzitter van het LOK 

Verslag: Ter info 

4. HUIS VAN HET KIND 

 

 Terugkoppeling Kinderspel 19/05/2019 
 
In kader van week van de opvoeding 
Leuke gezinsvoormiddag van 9-13 u voor gezinnen met kindjes van 0-6 jaar. 
Verschillende ouder – kindworkshops en randanimatie 
+/- 130 kindjes namen deel samen met hun gezin 
Mooie opkomst, positieve feedback over de workshops 
Evaluatie volgt nog samen met de organiserende partners en workshoppartners 
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Verslag: 
 
Goede editie/initiatief. Opmerking: Kinderopvanginitiatieven volgend jaar zeker bij 
betrekken! 
 

 Mogelijkheid premie herbruikbare luiers 
 
Verschillende ouders belden reeds in naar Sociaal Huis voor vraag rond herbruikbare 
luiers. Navraag bij diensthoofd milieu. Dit bestond vroeger volgens haar, maar stopgezet 
wegens geen succes. Er zijn geen afschriften/beslissingen terug te vinden door 
diensthoofd administratie 
 
https://www.blabloom.com/nl/blog/algemeen/wist-je-dat-steden-en-gemeentes-een-

premie-voor-herbruikbare-luiers-geven/232/ 

Verslag: 

Het LOK vindt het een goede zaak als er een premie uitgewerkt wordt voor herbruikbare 

luiers en hier dan ook een infosessie aan gekoppeld wordt. Voor 

kinderopvanginitiatieven is het moeilijk haalbaar om herbruikbare luiers te gebruiken.  

5. AANBOD VAN GEMEENTE NAAR KINDEROPVANGINITIATIEVEN TOE 
 

Affligem:  

100 EUR speelgoed (jaarlijks voor >8, tweejaarlijks <8) 

Startpremie 250 EUR 

Veiligheidspremie 200 EUR – twee jaar op rij aan te vragen 

Verwarmingspremie 250 EUR – jaarlijks 

Jaarlijks ook gratis afvalzakken restafval (30) en PMD (10) 

 

Asse: CKO - vorming 

 

Denderleeuw: 

 

Per kwartaal rol huisvuilzakken restafval 

Vormingsaanbod gemiddeld 6 avonden per jaar 

Startpremie 430 EUR 

Jaarlijkse premie voor aankoop materiaal opvang 100 EUR 

Gratis griepvaccin en uit – pas 

Voorrang bij inschrijvingen voor kampen van Gemeentebestuur Liedekerke 

Vrij gebruik van speel – o – theek + onthaalouders kiezen zelf het speelgoed voor jaarlijks 1250 

EUR 

Samenwerkende onthaalouders krijgen éénmalige investeringspremie van 1000 EUR 

Denderleeuwbon van 25 EUR per gevolgde vorming met een max van 4 waardebonnen per jaar 

Attentie voor dag van onthaalouder, nieuwjaarsreceptie, paasfeest en zomerdrink 

 

https://www.blabloom.com/nl/blog/algemeen/wist-je-dat-steden-en-gemeentes-een-premie-voor-herbruikbare-luiers-geven/232/
https://www.blabloom.com/nl/blog/algemeen/wist-je-dat-steden-en-gemeentes-een-premie-voor-herbruikbare-luiers-geven/232/
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Voorstel om bevraging te doen bij alle onthaalouders wat hen meeste helpt/interesseert? 

 

Galmaarden: jaarlijkse premie 300 EUR 

 

Gooik: jaarlijkse premie 175 EUR + 2 rollen huisvuilzakken. Huis van de kinderopvang (begeleiding, 

ondersteuning,…) 

 

Halle: financiële ondersteuning  

 

Verslag: 

 

Er mag niet enkel gesproken worden over onthaalouders, maar ook de andere 

kinderopvanginitiatieven zijn vragende partij 

Verschillende zaken die door LOK – leden worden benoemd als zinvol: huisvuilzakken, 

investeringspremie voor samenwerkende onthaalouders, aankoop speelgoed, vervanging 

babymateriaal (bv. slijtage van matrassen), ruildienst 

Huisvuilzakken is in verleden reeds besproken en bleek een gevoelige materie gezien de scholen 

ook deze vraag stellen 

Idee om bij de tweejaarlijkse tweedehandsbeurs te Liedekerke die vanaf 2019 georganiseerd 

wordt, de overgebleven spullen te verdelen of de kinderopvanginitiatieven een bon voor aan 

koop van deze spullen te geven 

6. Varia 

a. Dag van de onthaalouder: Voorstel om opnieuw twee tickets voor voorstelling GC De 

Warande te voorzien voor alle onthaalouders te Liedekerke. Ook idee om in #1770 leuke 

verhalen te delen van onthaalouders. Kan hiervoor oproep gebeuren via Landelijke 

kinderopvang, Infano en PAVOK onder hun onthaalouders?  

Crèches ook opnemen – dag van onthaalouder/kinderbegeleider!! 

b. Data 2019 – welke vallen samen met gemeenteraad? 

20/06!! 

26/09 

21/11!! 

 

Verslag: 

 

a. Voorstel doen om tickets te voorzien voor dag van de onthaalouder 
 

b. 20/06 laten vallen 
       26/09 behouden 

       28/11 ipv 21/11 

 

VOLGENDE VERGADERING:  26/09 
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EINDE:  20.00 uur 

 

 

Verslaggever: Sanne Bronselaer 

 

 

 


