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 HUISHOUDELIJK REGLEMENT: 

 
LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG 

Vastgesteld bij gemeenteraadsbesluit op 25/05/2021 

 

 

 

Artikel 1: Oprichting 

 

Met het oog op de organisatie van overleg en inspraak bij de voorbereidingen en de 

uitvoering van het lokaal beleid kinderopvang richt het gemeentebestuur Londerzeel een 

Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) op, overeenkomstig het besluit van de Vlaamse 

regering van 24 mei 2013 houdende het lokaal beleid kinderopvang. Het Lokaal Overleg 

Kinderopvang geeft advies over materies die relevant zijn voor kinderopvang en is 

minstens samengesteld uit een vertegenwoordiging van de lokale actoren, de gebruikers 

en het lokaal bestuur. 

 

Artikel 2: Samenstelling en structuur 

 

§1. Het Lokaal Overleg Kinderopvang bestaat uit volgende afvaardiging: 

1. Lokale actoren: 

a. Kind en Gezin: intersectorale medewerker 

b. Ferm Kinderopvang: Regiomanager 

c. Infano vzw: Regiomanager  

d. Vrije Tijd: Diensthoofd 

2. Gebruikers:  

a. Gezinsbond: Educatief medewerker Asse-Halle-Vilvoorde 

3. Bestuur: 

a. Beleidscoördinator Leven en Welzijn 

b. Coördinator Huis van het Kind 

c. Welzijnsloket: maatschappelijk werker 

d. College Burgemeester en Schepen: Schepen Kinderopvang 

 

De voorzitter en de medewerker van Kind&Gezin zijn niet stemgerechtigd. 

 

§2. Het Lokaal Overleg kan geldig vergaderen bij aanwezigheid van tenminste de helft 

van de vertegenwoordigde actoren. 

 

§ 3.Indien een lid van het Lokaal Overleg Kinderopvang verhinderd is, kan hij zich laten 

vervangen door een collega binnen zijn eigen organisatie.  

 

§4. Het Lokaal Overleg Kinderopvang laat zich bijstaan door de operationele 

werkgroepen: 

1. Basiswerking 0-3 jaar 

a. Kind&Gezin: medewerker consultatiebureau 

b. Aanbieders kinderopvang voor baby’s en peuters 

2. Basiswerking 3-12j 

a. Aanbieders buitenschoolse kinderopvang 

b. Gemeentelijke Academie 

c. Gemeentelijke Bibliotheek 

d. Coördinerend directeur gemeentelijk onderwijs 

e. Dienst Vrije tijd: Jeugdconsulent 

 

§5. Het Lokaal Overleg Kinderopvang kan voor specifieke thema’s deskundigen oproepen. 
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§6. De adviesraad wordt opnieuw samengesteld uiterlijk 6 maanden na de installatie van 

de nieuwe gemeenteraad. In afwachting van deze hersamenstelling blijft de 

adviesraad rechtsgeldig in werking in de oude samenstelling. 

 

§7. Het Lokaal Overleg Kinderopvang maakt integraal deel uit van het Huis van het Kind 

Londerzeel. 

 

Artikel 3: Voorzitter en organisator 

 

§1. Het college van burgemeester en schepenen duidt de voorzitter aan, met name de 

schepen Kinderopvang. De voorzitter leidt de vergadering, bewaakt het 

overlegproces, laat de vergadering ordelijk verlopen en bewaakt de besluitvorming. 

 

§2. Het college van burgemeester en schepenen duidt de organisator aan, met name de 

coördinator Huis van het Kind. De organisator staat in voor de uitnodiging en 

verslaggeving van de vergaderingen, de administratieve uitwerking en opvolging van 

de dossiers.  

 

Artikel 4: Werkwijze 

 

§1. Het Lokaal Overleg Kinderopvang vergadert minstens 4 keer per jaar. Indien nodig 

kunnen bijkomende vergaderingen van het Lokaal Overleg Kinderopvang 

georganiseerd worden, hetzij op initiatief van de voorzitter, hetzij op gegronde vraag 

van een lid, hetzij op vraag van het lokaal bestuur. 

 

De operationele werkgroepen van Huis van het Kind, Basiswerking 0-3j en 

Basiswerking 3-12j, komen tweemaandelijks samen en bespreken relevante 

agendapunten ter voorbereiding van het Lokaal Overleg Kinderopvang. De 

coördinator Huis van het Kind zorgt voor de doorstroming van deze agendapunten 

naar het Lokaal Overleg Kinderopvang. 

 

§2. De overlegdata worden in de eerste vergadering van het werkjaar vastgelegd en aan 

alle leden bekendgemaakt via het verslag. 

 

§3. Zowel het lokaal bestuur als alle leden kunnen agendapunten agenderen voor de 

volgende vergaderingen door deze digitaal over te maken aan de voorzitter en de 

organisator. 

 

§4. De uitnodiging en agenda van de vergadering worden één week op voorhand digitaal 

bezorgd aan de leden. Na de vergadering wordt het verslag aan alle leden bezorgd 

en gepubliceerd op de website van de gemeente Londerzeel.  

 

§5. Consensus wordt actief nagestreefd als besluitvormingswijze, maar elk 

stemgerechtigd lid kan de stemming vragen. In dat laatste geval worden de 

beslissingen genomen bij gewone meerderheid. 

 

§6. Alle leden van het Lokaal Overleg Kinderopvang zijn stemgerechtigd, met 

uitzondering van de voorzitter en de medewerker van Kind&Gezin. 
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Artikel 5: Aanvullende opdrachten vanuit het lokaal bestuur 

 

§1. Het gemeentebestuur verwacht een constructieve, open houding van alle leden, 

waarbij met respect voor ieders eigenheid wordt deelgenomen aan de 

vergaderingen. 

 

§2. Het Lokaal Overleg Kinderopvang maakt deel uit van Huis van het Kind Londerzeel en 

participeert aan de actieplannen van het Huis van het Kind op basis van de missie en 

visie van Huis van het Kind. 

 

§3. Het Lokaal Overleg Kinderopvang formuleert een missie en visie voor de 

kinderopvang in Londerzeel. Ze bereidt ook een omgevingsanalyse voor in kader van 

de opmaak van het volgende meerjarenplan. 

 

§4. Het Lokaal Overleg Kinderopvang neemt een signaalfunctie op ten aanzien van het 

gemeentebestuur en Huis van het Kind, onder andere over leemtes in het aanbod in 

onze gemeente en werkt actief mee aan de invulling van deze leemtes. 

 

 

Artikel 6: Wijze van advies 

 

§1. Vraag om advies 

- Het gemeentebestuur vraagt bij voorkeur schriftelijk advies aan het Lokaal 

Overleg Kinderopvang.  

- Het advies van het Lokaal Overleg Kinderopvang dient aan het gemeentebestuur 

uitgebracht binnen de 6 weken na de schriftelijke aanvraag, hetzij onder de vorm 

van het vergaderverslag, hetzij als een apart document. Indien de termijn van 6 

weken niet gehaald kan worden, motiveert het Lokaal Overleg Kinderopvang dit 

schriftelijk met de nog te volgen stappen vooraleer men een advies kan 

formuleren en de vermoedelijke datum waarop het advies zal gegeven worden. 

- Het Lokaal Overleg Kinderopvang kan het advies uitbrengen via een fysieke of 

digitale bijeenkomst. 

 

§2. Het Lokaal Overleg Kinderopvang kan op eigen initiatief advies uitbrengen over alle 

lokale en bovenlokale aangelegenheden die betrekking hebben op kinderopvang. Dit 

advies wordt door de voorzitter/schepen van Kinderopvang meegenomen op de 

agenda van het college van burgemeester en schepenen. 

 

Artikel 7: Behandeling van advies door het lokaal bestuur 

 

Het gemeentebestuur laat binnen de 6 weken weten aan het Lokaal Overleg 

Kinderopvang hoe zij aan de slag gaan met het advies uitgebracht voor het Lokaal 

Overleg Kinderopvang. Indien de termijn van 6 weken niet gehaald kan worden, 

motiveert het gemeentebestuur dit schriftelijk met de nog te volgen stappen vooraleer 

men een antwoord kan formuleren en de vermoedelijke datum waarop het antwoord zal 

gegeven worden.  

 

 

Dit reglement treedt in werking op 1 juni 2021. 

 


