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DAGORDE:
OPRICHTING GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG
=
GOEDKEURING VAN DE STATUTEN EN HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 4 mei 2007 houdende het lokaal beleid kinderopvang;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van24 mei 2013 houdende het lokaal beleid kinderopvang;
Gelet op het feit dat het besluit van24 mei 2013 pas op I januari 2014 ín werking treedt; dat een
overgangsbepaling ervoor zorgt dat de huidige regeling van de samenstelling en inteme werking van het Lokaal
Overleg Kinderopvang voor de lopende bestuursperiode gehandhaafd blijven (artikel 9 van het opgeheven besluit
van de Vlaamse regering van 4 mei 2007);
Gelet op het feit dat de gemeente opnieuw een gemeentelijke adviesraad lokaal overleg kinderopvang dient te
installeren en de concrete samenstelling en de bepalingen over de interne werking hiervan dient vast te leggen;
Gelet op de artikelen 199 en 200 van het gemeentedecreet;

BESL UI

T:

met algemeen akkoord

Oprichting

ARTIKEL

1:

De gemeentelijke adviesraad Lokaal Overleg Kinderopvang Huldenberg wordt opgericht. Met de oprichting van
deze gemeentelijke adviesraad Lokaal Overleg Kinderopvang Huldenberg geeft het gemeentebestuur uifvoering
aan de bepalingen uit het besluit van de Vlaamse regering van 4 mei 2007 envan24 mei 2013 houdende het
lokaal beleid kinderopvang.
Doelstellingen

ARTIKEL 2:
Het Lokaal Overleg Kinderopvang geeft als gemeentelijke adviesraad aan het lokaal bestuur minstens advies:
de bepaling van de beleidsdoelstellingen voor kinderopvang die opgenomen worden in de strategische
meerjarenplanning en de eventuele bijsfuringen eryan en over materies die relevant zijn voor kinderopvang.
Het Lokaal Overleg Kinderopvang kan daarbij ook wagen aan het lokaal bestuur dat zíj als lokaal bestuur het
initiatief nemen om de Vlaamse Overheid te informeren en adviseren over de uitbouw van de
opvangvoorzieningen in de gemeente.
Inuitvoering vanhet decreet van20 apnl20l2 houdende de organisatie vankinderopvang vanbaby's enpeuters
krijgt het lokaal overleg kinderopvang de opdracht om het lokaal loket kinderopvang vorm te geven. Het decreet
stelt: "Het lokaal loket kinderopvang krijgt gestalte doordat binnen het lokaal overleg kinderopvang een
initiatiefnemer wordt aangewezen of een structuur wordt gecreëerd om het lokaal loket kinderopvang vorm te
geven."
Het lokaal bestuur kan het Lokaal Overleg Kinderopvang aanvullende opdrachten geven.

bij

Samenstelling

ARTIKEL 3:

-

leden

Het lokaal Overleg Kinderopvang is samengesteld uit stemgerechtigde en niet-stemgerechtigde leden.
Gemeenteraadsleden, leden van de OCMW-raad en leden van het college van burgemeester en schepenen kunnen
geen stemgerechtigd lid zljnvanhet Lokaal Overleg Kinderopvang. Hoogstens2l3 van de stemgerechtigde leden

zijn van hetzelfde geslacht.
Het Lokaal Overleg Kinderopvang is samengesteld uit minstens:
Een vertegenwoordiging van de lokale actoren kinderopvang (aanbieders), rekening houdend met de
verscheidenheid en representativiteit van de lokale actoren. Onder vertegenwoordiging van de lokale actoren

kinderopvang wordt verstaan: al wie plaatselijk een functie vervult in de opvang van kinderen en al wie invulling
geeft aan de wije tijd van kinderen voor en zolatg ze naar de basisschool gaan. In hoedanigheid van actor wordt
het lokaal bestuur vertegenwoordigd door een ambtenaar.
Een vertegenwoordiging van de gebruikers. Onder vertegenwoordigers van gebruikers wordt verstaan al wie
plaatselijk een beroep doet op kinderopvang en behoefte heeft aan kinderopvang ofeen vertegenwoordiger van
een organisatie die representatief is voor gebruikers inzake kinderopvang.
een vertegenwoordiging van het lokaal bestuur.
Om stemgerechtigd lid te zíjnvanhet Lokaal Overleg Kinderopvang moet:
-hijlzij behoren tot één van de in a, b, c beschreven groepen
-hijlzij geregistreerd zijn als lid van het Lokaal Overleg Kinderopvang
-híjlzij geen lid zljnvan de gemeente- of OCMW-raad of van het college van burgemeester en schepenen.
Als niet-stemgerechtigde leden van het Lokaal Overleg Kinderopvang worden volgende personen aangeduid:
de afgevaardigde van Kind en Gezin
de schepen bevoegd voor kinderopvang (ofzijn vervanger)
de OCMW-voorzitter (of zijn vervanger)
gemeente- en OCMW-raadsleden
deskundigen
de gemeentelijke ambtenaar die het secretariaat waarneemt.

Procedure voor aanduiding leden

ARTIKEL 4:
Bij het begin van elke gemeentelijke bestuursperiode worden alle lokale actoren

en gebruikers (m.a.w. de

organiserende besturen ofverantwoordelijken van de op het grondgebied actieve kinderopvangvoorzieningen,
kleuter- en lagere scholen, vrijetijdsdiensten en -organisaties, oudercomités en organisaties die de belangen van
de ouders behartigen) die recht hebben op vertegenwoordiging in het Lokaal Overleg Kinderopvang door het
gemeentebestuur aangeschreven en geïnformeerd over de opdrachten en interne werking van het Lokaal Overleg

Kinderopvang.
Tevens wordt door het gemeentebestuur - via o.a. het gemeentelijk informatieblad en de gemeentelijke website
een oproep gericht aan geïnteresseerde ouders om zich bij het secretariaat van de raad kandidaat te stellen.

-

Organisaties m.b.t. kinderopvang of individuele personen die lid wensen te worden van het Lokaal Overleg
Kinderopvang dienen een aanvraag in bij het secretariaat van deze raad.
Deze aanvraag is vergezeld van:
een lijst met de naam, adres, telefoonnummer en andere identificatiegegevens van de organisatie
identificatie- en contactgegevens van de verantwoordelijke en (indien deze anders is dan de verantwoordelijke)
dezelfde gegevens van diegene die zich kandidaat stelt als lid van het Lokaal Overleg Kinderopvang èn van
diegene die als vervangend lid zal optreden.

Het is de gemeenteraad die definitief de samenstelling van het Lokaal Overleg Kinderopvang vastlegt.
Elke latere aanvraag wordt op de agenda van de volgende algemene vergadering geplaatst. De beslissing over de
kandidatuur wordt ter kennis meegedeeld aan het gemeentebestuur dat definitiefde kandidatuur aanvaardt of
verwerpt. In geval van gunstig advies kan de aanwager vanaf de daaropvolgende vergadering toetreden als lid.

ARTIKEL 5:
Wijzigingen in de delegatie moeten schriftelijk worden meegedeeld aan het secretariaat van het Lokaal Overleg
Kinderopvang.

ARTIKEL 6:
Aan het mandaat van stemgerechtigd lid komt voortijdig een einde:
door ontslag van de betrokkene zelf
door opnemen van een politiek mandaat binnen de gemeente (maw betrokkeno wordt lid van gemeente- of
OCMW-raad of lid van het college van burgemeester en schepenen
door verdwijnen van de organisatie, dienst of voorziening zelf (bijvoorbeeld niet langer actief zijn als
zelfstandige onthaalouder, stopzetten van mini-crèche)
door het verdwijnen van de link tussen de betrokkene en de organisatie, dienst ofvoorziening diehíjlzij
vertegenwoordigt in het lokaal overleg kinderopvang (bijvoorbeeld ontslag van directeur school, of promotie
coórdinator IBO)
door overlijden van de betrokkene
door drie opeenvolgende afivezigheden
door een beslissing van de gemeenteraad.

Een ontslag wordt door de betrokkene zelf- indien de redenen a, b ofc van toepassing is - schriftelijk en
ondertekend bezorgd aan de secretaris van het Lokaal Overleg Kinderopvang. Indien van de hierboven
opgesomde redenen, d van toepassing is, wordt dit ontslag schriftelijk en ondertekend door het betrokken
organiserend bestuur ofbesturen, organisatie(s) ofdienst(en) bezorgd aan de secretaris van het lokaal overleg

kinderopvang.
De beslissing van het ontslag door de gemeenteraad wordt aan de secretaris en voorzitter van het lokaal overleg

bezorgd. Het ontslag gaat in op de maand volgend op de beslissing van de gemeenteraad.
Indien vervanging van het lid relevant is, dient binnen de twee maanden nadat het mandaat van het lid beëindigd
is, in zijn vervanging te worden voorzien.

Aanduiding voorzitter en secretaris van het lokaal overleg
ARTIKEL 7:
Het Lokaal Overleg Kinderopvang kiest onder haar leden een voorzitter en secretaris. Deze zijnbelast met de
voorbereidingen van de vergaderingen en het opvolgen van de genomen beslissingen.
De voorzitter heeft geen binding met welke voorziening ook die in de gemeente een opvangfunctie vervult.
Kandidaatstelling als voorzitter of secetaris gebeurt mondeling of schriftelijk ten laatste bij aanvang van de eerste
vergadering.

De functies van voorzitter en secretaris worden bij afzonderlijke en geheime stemming verkozen via een gewone
meerderheid der uitgebrachte stemmen en mits mintens de helft van de stemgerechtigde leden aanwezigzijn.
Deze functies worden aangeduid voor een periode tot de hersamenstelling van het lokaal overleg kinderopvang
na de nieuwe bestuursperiode.
Werking

ARTIKEL 8:
Het lokaal overleg vergadert minstens twee maal per jaar. Een extra vergadering kan warureer de voorzitter,
gemeente- of OCMW-bestuur of één derde van de stemgerechtigde leden van het Lokaal Overleg Kinderopvang
daarom verzoekt.
De bijéénroeping gebeurt door de voorzitter, schriftelijk en ten minste 7 kalenderdagen voor de vergadering. De
uitnodigingsbriefbevat steeds de agenda en het verslag van de vorige vergadering. De agenda wordt bepaald

door de voorzitter en de secretaris, in samenspraak met de schepen bevoegd voor kinderopvang enlof de
OCMW-voorzitter. Elk lid van het Lokaal Overleg Kinderopvang heeft het recht bijkomende punten de agenda
te plaatsen. Deze worden schriftelijk bezorgd aan de secretaris ten laatste bij aanvang van de vergadering.

Bij afwezigheid van

de voorzitter wordt door de aanwezige leden beslist
de betreffende vergadering van het lokaal overle g zal voorzitten.

bij de aanvang van

de vergadering wie

ARTIKEL 9:
Het is de secretaris die het verslag maakt van de vergadering van het Lokaal Overleg Kinderopvang. Adviezen
de opmaak van het lokaal beleidsplan kinderopvang en eventuele bijsturingen eryan, over de uitvoering van
het lokaal beleidsplan kinderopvang en eventuele bijsturingen en met betrekking tot de uitbouw van
opvangvoorzieningen binnen de gemeente enlofvoorstellen van het Lokaal Overleg Kinderopvang aan het
gemeentebestuur worden onder de vonn van een goedgekeurd verslag ondertekend door de voorzitter en de
secretaris bezorgd aan het gemeentebestuur. De adviezen worden binnen een termijn van twee weken

bij

overgemaakÍ.

ARTIKEL

10:
Om geldig te kunnen beslissen en adviseren moet tenminste de helft van de stemgerechtigde leden aanwezíg zijn.
Beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van de aanwezíge stemgerechtigde leden. Ieder effectief
lid of zljnlhaar plaatsvervanger beschikÍ over één stem.
Wanneer er geen beslissing kan genomen worden omdat er onvoldoende stemgerechtigde leden aanwezig zijn of
er een staking van sternÍnen is, wordt een volgend Lokaal Overleg georganiseerd waarop opnieuw gestemd wordt
Bij deze "tweed€" stemming vervalt de voorwaarde van aanwezigheid van tenminste de helft van het aantal
stemgerechtigde leden. En kan er ongeacht het aantal aanwezíge stemgerechtigde leden toch een rechtsgeldig
advies uitgebracht worden.
Wanneer zich bij een tweede stemming weer een staking van stemrnen zou voordoen zal de stem van de
voorzitter doorslaggevend zijn, op voorwaarde dat de voorzitter stemgerechtigd is.

ARTII(EL 11:
De verslagen van de vergaderingen van het Lokaal Overleg Kinderopvang zljn ter inzage voor alle
belangstellende inwoners van de gemeente Huldenberg.
ARTIKEL

12:

Het lokaal bestuur stelt de relevante documenten zoals de statuten en het huishoudelijk reglement van het Lokaal
Overleg Kinderopvang en de verslagon van de vergaderingen ook ter beschikking van Kind en Gezin,

ARTIKEL 13:
Het gemeentebestuur zal de nodige middelen en informatie ter beschikJ<ing stellen voor de vervulling van de
adviestaak van het Lokaal Overleg Kinderopvang.
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