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STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG 2019 
 
 
 
Artikel 1: 

Het stadsbestuur van Lier bevestigt de erkenning van het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) als 

adviesraad, in uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering houdende het Lokaal Beleid 

Kinderopvang van 24 mei 2013. 

 

Artikel 2: Zetel 

Het LOK Lier heeft zijn zetel in jeugdcentrum Moevement, Aarschotsesteenweg 1, 2500 Lier.  

 

Artikel 3: Doelstelling 

Het LOK heeft als opdracht: 

1. het lokaal bestuur adviseren bij het lokaal beleid kinderopvang  

2. het lokaal bestuur adviseren over de uitvoering van het lokaal beleid kinderopvang  

3. het lokaal bestuur adviseren met betrekking tot de realisatie van opvangmogelijkheden 

binnen de gemeente. 

Het lokaal bestuur kan het Lokaal Overleg Kinderopvang aanvullende opdrachten geven. 

 

Artikel 4: Structuur 

Het LOK is een overlegorgaan dat minstens 1x per jaar samenkomt met de verkozen leden. 

Daarnaast is het mogelijk dat het LOK of het stadsbestuur open vergaderingen organiseert waarop elke 

geïnteresseerde welkom is, en dit in het kader van de aandacht voor een participatieve bestuurscultuur. 

 

Artikel 5: Samenstelling 

De leden van het LOK bestaan uit: 

1. een vertegenwoordiging van de lokale actoren, rekening houdend met de verscheidenheid en 

representativiteit van de lokale actoren;  

• vertegenwoordigers van voorschoolse opvanginitiatieven 

• vertegenwoordigers van buitenschoolse opvanginitiatieven 

• vertegenwoordigers van de diensten voor opvanggezinnen 

• zelfstandige onthaalouders 

• vertegenwoordiger van de dienst Jeugd van Stad Lier 

• vertegenwoordiger van dienst Welzijn of Huis van het Kind 

• vertegenwoordigers van scholen 

• mutualiteiten waar kinderopvang aan huis wordt aangeboden. 

2. een vertegenwoordiging van de gebruikers; zijnde de vertegenwoordigers van de oudercomités 

van de scholen, vertegenwoordiger van de Gezinsbond en particuliere gebruikers (ouders) 

 

3. een vertegenwoordiging van het lokaal bestuur  

 

       De schepen van welzijn en kinderopvang en de secretaris van het LOK zijn van rechtswege lid van het 

LOK zonder stemrecht. Enkel wanneer de secretarisfunctie wordt waargenomen door de IBO-

coördinator, blijft deze zijn stemrecht behouden. 
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Politieke vertegenwoordigers: op verzoek van de voorzitter van de adviesraad kan, in samenspraak met 

het bestuur, één vertegenwoordiger van elke politieke fractie uit de gemeenteraad (met uitzondering 

van gemeenteraadsleden) uitgenodigd worden voor de toelichting en de bespreking van de agenda. De 

betrokken schepen kan uitgenodigd worden (zonder stemrecht) om de vergadering van de adviesraad bij 

te wonen. 

 

Het college van burgemeester en schepenen stelt de lijst vast van de leden van het LOK, alsook 

gebeurlijke wijzigingen hiervan. 

 

De kandidaturen voor de adviesraad zullen opgevraagd worden via een openbare omroep, en moeten 

aan de toegevoegde ambtenaar toegezonden worden. 

Indien de kandidaat-afgevaardigde zich meteen wenst kandidaat te stellen voor het voorzitterschap, 

dient hij/zij dit ook expliciet aan te geven. 

 

De leden worden in principe aangesteld voor een periode van 6 jaar, gelijklopend aan de legislatuur van 

het bestuur. 

Leden van het LOK kunnen zowel nominatief benoemd worden als vanuit hun functie 

(vertegenwoordiger van een organisatie). 

 

Artikel 6: Werking 

Het LOK kiest onder zijn stemgerechtigde leden een voorzitter. 

Een ambtenaar van de stad wordt belast met het secretariaat van het LOK.  

De secretariaatskosten zijn ten laste van de stad. 

De gemeenteraad kan in de begroting een bedrag inschrijven dat bestemd wordt om de werking van het 

LOK te ondersteunen. 

Het LOK streeft bij alle beslissingen naar een zo groot mogelijke eensgezindheid. Er wordt enkel gestemd 

indien er een duidelijke consensus ontbreekt of indien de voorzitter of één derde van de aanwezigen 

daar om vraagt. 

Alle beslissingen worden genomen met een gewone meerderheid van de stemgerechtigde deelnemers.  

 

Artikel 7: 

In het huishoudelijk reglement worden de in dit besluit geregelde aspecten nader geregeld, evenals alle 

niet in dit besluit voorziene aspecten. 

 

Artikel 8: Link naar participatiereglement 

De bepalingen over de toelage, logistieke ondersteuning, de werkwijze en de termijnen van 

adviesverlening en informatievragen, verzekering, minimumrol van de toegevoegde ambtenaar en 

bevoegde schepen, zullen geregeld worden in het participatiereglement. 

 

Artikel 9: Inwerkingtreding 

Dit besluit treedt in werking op de vijfde dag na de bekendmaking en vervangt het voorgaande besluit. 

 

Artikel 10: 

Afschriften van deze beslissing worden voor verder gevolg aan de hogere overheid overgemaakt. 

 

 

Goedgekeurd in de gemeenteraad van 24 juni 2019. 


