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ORGANIEK REGLEMENT 

LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG BERLAAR 

Artikel 1 – Erkenning 
Het gemeentebestuur erkent het Lokaal Overleg Kinderopvang als een gemeentelijke adviesraad 
inzake het lokaal beleid rond kinderopvang.  

Artikel 2 – Opdrachten 
Het LOK heeft de volgend opdrachten: 

→ Het lokaal bestuur adviseren, hetzij op eigen initiatief, hetzij op verzoek van het college van 
burgemeester en schepenen of de gemeenteraad, bij de opmaak, de uitvoering en de 
bijsturing van de beleidsdoelstelling voor kinderopvang. 

→ Het lokaal bestuur adviseren, hetzij op eigen initiatief, hetzij op verzoek van het college van 
burgemeester en schepenen of de gemeenteraad, met betrekking tot de uitbouw van 
opvangvoorzieningen binnen de gemeente. 

→ Het tot stand brengen van overleg, coördinatie en samenwerking tussen alle leden van de 
raad. 

→ Het voorstellen van initiatieven om de bevolking te bevragen en te sensibiliseren, inspraak te 
organiseren en informatie te verspreiden inzake kwesties op lokaal vlak die rechtstreeks of 
onrechtstreeks de gezinnen, kinderen en jongeren aanbelangen.  

Artikel 3 – Samenstelling 
Het Lokaal Overleg Kinderopvang bestaat uit stemgerechtigde en niet-stemgerechtigde leden. De 
leden worden aangesteld gelijklopend aan de legislatuur van het bestuur.  

Het LOK kiest onder zijn leden een voorzitter en een ondervoorzitter (schepen van Jeugd en Gezin). 
De voorzitter heeft geen binding met een voorziening die in de gemeente een opvangfunctie vervult.  

De coördinator van de buitenschoolse kinderopvang wordt belast met het secretariaat van het LOK. 
De secretariaatskosten zijn ten laste van de gemeente.  

Leden met stemrecht:  
Partners kinderopvang 
 

→ De vergunde kinderopvanginitiatieven ((zelfstandige)kinderdagverblijven, diensten voor 
opvanggezinnen, zelfstandige opvanggezinnen, initiatieven voor buitenschoolse opvang, …) 

Ouders en kinderen (de gebruikers) 

→ Vertegenwoordiging van ouders via opvang 
→ Oudercomités 
→ Gezinsbond 

Partners met opvang- en vrijetijdsaanbod 
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→ De gemeentelijke jeugddienst 
→ Sport- en vrijetijdsinitiatieven 

Partners uit aanverwante beleidsdomeinen 

→ De vrijwillige medewerkers van Kind en Preventie (consultatiebureau voor het jonge kind) 
→ De kleuter- en lagere scholen van alle onderwijsnetten en – vormen 
→ Centra voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning  

Leden zonder stemrecht: 

→ De lokale overheid (schepen bevoegd voor kinderopvang) 
→ Politieke mandatarissen of een door elke fractie in de gemeenteraad aangewezen persoon 
→ Deskundigen  

Ten hoogste twee derde van de leden is van hetzelfde geslacht om op rechtsgeldige wijze advies te 
kunnen uitbrengen. Niet-stemgerechtigde leden kunnen deelnemen aan de discussies, maar kunnen 
geenszins drukken op het formuleren van het advies.  

Artikel 4 – Toetredings- en ontslagprocedure 
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. 

Kandidaat-leden dienen een schriftelijk verzoek tot toetreding in bij de voorzitter van het LOK. De 
vergadering beslist bij gewone meerderheid over de aanvaarding of uitsluiting.  

De leden die niet langer wensen aangesloten te blijven, melden dit schriftelijk aan de voorzitter. Zij 
maken feitelijk geen deel meer uit van de raad vanaf de datum van hun ontslagbrief.  

Artikel 5 – Opdrachten van het Lokaal Overleg Kinderopvang 

A. Informatie-uitwisseling en overleg 
Wanneer het college van burgemeester en schepenen en/of de gemeenteraad het LOK om advies 
vraagt, zal het bij de adviesvraag de nodige informatie voegen. Tevens hebben de leden van het LOK 
het recht om inzage te nemen in alle documenten en dossiers die betrekking hebben op de 
adviesraad, tenzij er wettelijke bezwaren zijn.  

Wanneer de raad op eigen initiatief een advies wenst uit te brengen, kan het steeds informatie 
opvragen aan het college van burgemeester en schepenen. Deze informatie zal ter beschikking 
gesteld worden tenzij er wettelijke bezwaren zijn.  
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B. Advies vragen  
Het college van burgemeester en schepenen en/of de gemeenteraad zal de adviesvragen steeds 
schriftelijk stellen met: 

→ Een duidelijke omschrijving van de concrete vraag; 
→ Alle nodige informatie en documenten met betrekking tot de dossiers waarover een advies 

wordt gevraagd;  
→ Een opgave van de wettelijke en financiële randvoorwaarden waarmee de adviesgever 

rekening dient te houden; 
→ Opgave van de uiterste datum van inlevering van het advies bij het college van burgemeester 

en schepenen.  

Het college van burgemeester en schepenen en/of de gemeenteraad zal de adviesraad steeds 
minimaal een termijn van vier weken geven te rekenen vanaf de datum van ontvangst van de 
adviesvraag bij de adviesraad. Wanneer in die periode een officiële schoolvakantie valt, wordt de 
termijn verlengd met de duur van de schoolvakantie.  

Slechts om dwingende redenen kan het college van burgemeester en schepenen en/of de 
gemeenteraad deze termijn gemotiveerd inkorten of verlengen. 

C. Advies uitbrengen 
Het LOK zal de adviezen die het uitbrengt steeds schriftelijk bezorgen aan het college van 
burgemeester en schepenen en in de adviezen melding maken van: 

→ De wijze waarop het advies tot stand kwam, met duidelijk opgave welke betrokkenen op 
welk wijze geconsulteerd werden; 

→ De argumentatie die geleid heeft tot de standpuntbepaling in het advies; 
→ Duidelijke weergave van het standpunt van de adviesraad met vermelding van afwijkende 

meningen of minderheidsstandpunten.  

Het advies moet niet eensgezind zijn. Wanneer de meningen verschillen, worden de argumenten van 
de verschillende partijen vermeld. Zo kan het lokaal bestuur met volledig kennis van zaken beslissen.  

D. Beantwoording van adviezen 
Het college van burgemeester en schepenen en/of de gemeenteraad zal binnen een termijn van vier 
weken, te rekenen vanaf de datum dat het advies bij het college van burgemeester en schepenen 
toekwam, een schriftelijk gemotiveerd antwoord op het advies bezorgen aan het LOK.  

Indien de verdere behandeling van het dossier langere tijd vraagt, zal het college van burgemeester 
en schepenen binnen de vier weken een antwoord bezorgen met melding van de procedure die het 
dossier nog verder moet opvolgen en de opgave van de datum dat een definitief antwoord aan de 
adviesraad zal bezorgd worden.  

De tekst van de adviezen maakt steeds deel uit van het desbetreffende dossier dat wordt voorgelegd 
aan het college van burgemeester en schepenen, de gemeenteraad of de hogere overheid.  

Het advies van het Lokaal Overleg Kinderopvang moet niet goedgekeurd worden noch is bindend.  
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E. Werking van het Lokaal Overleg Kinderopvang  
Het Lokaal Overleg Kinderopvang zal een huishoudelijk reglement over haar werking ter 
bekrachtiging voorleggen aan de gemeenteraad. Dit huishoudelijk reglement zal minimaal de 
volgende elementen bevatten: 

→ Regels over de aanduiding van de leden van de raad; 
→ Regels over het vervallen van het lidmaatschap van de leden van de raad; 
→ Maatregelen met betrekking tot de openbaarheid van de werkzaamheden van de adviesraad 

F. Verslagen overbrengen aan het bestuur  
Na het plaatsvinden van de vergadering maakt de secretaris het verslag op van het overleg en 
agendeert dit op het eerstvolgende schepencollege ter kennisname. Na kennisname door het 
schepencollege wordt het verslag op de gemeentelijke website gepubliceerd.  

Artikel 6 – Ondersteuning 
Het gemeentebestuur zal het Lokaal Overleg Kinderopvang ondersteunen door: 

→ Op het gemeentelijk budget jaarlijks een bedrag voor de dagelijkse werking in te schrijven; 
→ Administratieve en logistieke ondersteuning door de gemeentelijke diensten te voorzien; 
→ Een gemeentelijke ondersteunende ambtenaar ter beschikking te stellen die de 

vergaderingen van de raad bijwoont, de functie van secretaris vervult en de 
secretariaatswerkzaamheden waarneemt. 

Artikel 7 – Wijzigingen door de adviesraad 
Wijzigingen aan dit organiek reglement moeten aan de gemeenteraad worden voorgelegd, na 
voorafgaandelijke bespreking in het LOK en indien 2/3 van de aanwezige leden van de vergadering de 
voorstellen hebben aanvaard.  

Artikel 8 – Wijzigingen door de gemeenteraad 
Aan dit organiek reglement kunnen maar wijzigingen door de gemeenteraad aangebracht worden, na 
voorafgaandelijke besprekingen met het Lokaal Overleg Kinderopvang, die tevens moet gevraagd 
worden om een schriftelijk advies uit te brengen.  
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