HUISHOUDELIJK REGLEMENT
LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG BERLAAR
Dit huishoudelijk reglement regelt de interne werking van het Lokaal Overleg Kinderopvang en vormt
een concretisering van en een aanvulling op het gemeentelijk organiek reglement.

Artikel 1 – Definitie
Het Lokaal Overleg Kinderopvang richt zich tot jonge gezinnen, gezinnen met jonge kinderen (tot 12
jaar) en ouders met nood aan feedback en ondersteuning over de ontwikkeling, gezondheid en
opvoeding van hun kind.

Artikel 2 – Lidmaatschap
Het Lokaal Overleg Kinderopvang bestaat uit leden. Leden maken vast deel uit van het LOK. Er
kunnen ook externen uitgenodigd worden op basis van concrete thema’s binnen hun expertise.
Leden en externen kunnen professionals, vrijwilligers, ouders, jongeren en kinderen zijn.
Alle leden, met uitzondering van de schepenen, de gemeentelijke ambtenaren en de politieke
mandatarissen of een door elke fractie in de gemeenteraad aangewezen persoon, zijn
stemgerechtigd. Externen hebben een adviserende rol. Elk lid duidt bij voorkeur één effectieve
vertegenwoordiger en één vaste plaatsvervanger aan.
De vertegenwoordigers van de leden werken op vrijwillige basis en verbinden zich er toe om
wijzigingen in hun werking onmiddellijk te melden aan de raad.
De leden worden aangesteld gelijklopend aan de legislatuur van het bestuur. Het lidmaatschap
vervalt automatisch wanneer een vertegenwoordiger of zijn/haar plaatsvervanger 3 opeenvolgende
keren afwezig is zonder voorafgaande schriftelijke of elektronische verontschuldiging . De organisatie
die het lid vertegenwoordigt, wordt hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht door de voorzitter.

Artikel 3 – Vergaderingen
Het Lokaal Overleg Kinderopvang vergadert minstens eenmaal per jaar. De agenda wordt minimum 2
weken op voorhand opgesteld en bezorgd. De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter. Bij
zijn afwezigheid wordt de vergadering voorgezeten door de schepen van jeugd en gezin.

Artikel 4 – Beslissingen
In het Lokaal Overleg Kinderopvang kan geldig gestemd worden over agendapunten wanneer meer
dan de helft van de leden aanwezig is. Indien er op de eerste samenkomst onvoldoende leden
aanwezig zijn, wordt een tweede vergadering bijeengeroepen die geldig kan beraadslagen over
dezelfde agendapunten ongeacht het aantal aanwezige leden.
Beslissingen worden genomen bij meerderheid van stemmen. Ieder lid of zijn/haar plaatsvervanger
beschikt over één stem. Bij staking van de stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.
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Artikel 5 – Openbaarheid
De vergaderingen van het LOK zijn openbaar. Het verslag van elke vergadering wordt zo snel als
mogelijk na de vergadering aan alle leden ter kennis gebracht. Het verslag wordt op de volgende
vergadering ter goedkeuring geagendeerd.
Elke inwoner van de gemeente kan de verslagen inzien op de gemeentelijke website.

Artikel 6 – Werkgroepen
Vanuit het LOK kunnen werkgroepen opgericht worden voor het onderzoeken of voorbereiden van
bijzondere vraagstukken. Hierin kunnen de nodige instanties, deskundigen en betrokkenen zetelen.
Deze werkgroepen bevatten minstens 1 stemgerechtigde afgevaardigde van het LOK. De
samenstelling van de werkgroepen dient vooraf te worden goedgekeurd door het LOK.
Het verslag van de vergaderingen van de werkgroepen wordt ter goedkeuring voorgelegd op de
eerstvolgende vergadering van het LOK.

Artikel 7 - Kinderinspraak en –participatie
Lokaal Overleg Kinderopvang Berlaar verwacht, stimuleert en waakt erover dat de leden de mening
van de kinderen, de jongeren en hun ouders bevragen over bestaande en nieuwe initiatieven en hen
laten participeren in de organisatie en de realisatie van de activiteiten.
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