Huishoudelijk reglement Lokaal Overleg Kinderopvang
Artikel 1
Het lokaal overleg kinderopvang wordt erkend als adviesorgaan in uitvoering van het besluit van de
Vlaamse regering van 24 mei 2013, houdende het lokale beleid kinderopvang.
OPDRACHTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG
Artikel 2
Het lokaal overleg heeft als opdracht:
 Het gemeentebestuur adviseren bij de opmaak van het lokaal beleidsplan kinderopvang en
eventuele bijsturingen ervan;
 Het gemeentebestuur adviseren over de uitvoering van het lokaal beleidsplan kinderopvang
en eventuele bijsturingen ervan;
 Het gemeentebestuur adviseren met betrekking tot de uitbouw van opvangvoorzieningen
binnen de gemeente;
Het lokaal overleg kan deze adviesfunctie zowel op eigen initiatief als op specifieke vraag van het
gemeentebestuur opnemen.
Het gemeentebestuur kan het lokaal overleg aanvullende opdrachten geven.
SAMENSTELLING
Artikel 3
Het lokaal overleg dient samengesteld te zijn uit minstens :
 Een vertegenwoordiging van de lokale actoren, rekening houdend met de verscheidenheid
en representativiteit van de lokale actoren;
 Een vertegenwoordiging van de gebruikers;
 Een vertegenwoordiging van het gemeentebestuur
Andere gemeentelijke adviesraden die dit wensen en relevant vinden kunnen een afgevaardigde
aanduiden.
De lokale actoren worden vertegenwoordigd door één afgevaardigde van elke instelling, school,
organisatie of dienst, gevestigd in de gemeente Aartselaar, die met haar werking of dienstverlening
opvang aanbiedt voor kinderen tussen 0 en 12jaar. Indien een actor meer dan één voorziening
beheert, mag hij per voorziening één afgevaardigde aanduiden.
In de hoedanigheid van actor wordt het gemeentebestuur vertegenwoordigd via ambtenaren.
De gebruikers worden vertegenwoordigd door geïnteresseerde (groot)ouders wiens (klein)kinderen
gebruiken maken van de diensten van de vermelde actoren, al dan niet vertegenwoordigd via een
koepelorganisatie (bv. Oudervereniging of gezinsbondafdeling). De gebruikers kunnen nooit meer
dan de helft van het aantal stemgerechtigde leden uitmaken.
De bevoegde schepen vertegenwoordigt het gemeentebestuur evenwel zonder stemrecht.
De voorzitter van het Lokaal Overleg Kinderopvang heeft geen enkele binding met welke voorziening
ook die in de gemeente een opvangfunctie vervult.

Artikel 4
Gemeenteraadsleden, leden van het collega van burgemeester en schepen en leden van de raad voor
maatschappelijk welzijn of ander politieke mandatarissen van om het even welk bestuurlijk niveau
kunnen geen stemgerechtigd lid zijn van het lokaal overleg kinderopvang.
De bevoegde consulent lokaal beleid kinderopvang van Kind & Gezin wordt uitgenodigd voor het
Lokaal Overleg Kinderopvang, evenwel zonder stemrecht.
Artikel 5
Het lokaal overleg kan te allen tijde waarnemers uitnodigen, met uitsluitend adviserende
bevoegdheid en raadgevende stem.
Artikel 6
Het college van burgemeester en schepenen wijst een ambtenaar aan om de vergaderingen van het
lokaal overleg bij te wonen en de secretariaatsfunctie ervoor te vervullen.
PROCEDURE VAN SAMENSTELLING VAN HET LOKAAL OVERLEG
Artikel 7
Elke lokale actor of individuele gebruiker, die lid van het lokaal overleg kinderopvang wenst te
worden, meldt dit aan het gemeentebestuur.
Alle kandidaat-leden moeten voldoen aan de volgende voorwaarden:
 Indien ze door een organisatie zijn aangeduid: actief betrokken zijn bij de werking van de
organisatie en slechts één organisatie vertegenwoordigen
 Zich voor ten minste 1 werkjaar engageren
 Geen politiek mandaat uitoefenen
Bij het begin van elk jaar, worden alle lokale actoren verzocht hun afgevaardigden aan te duiden. Aan
de individuele gebruikers wordt gevraagd om hun engagement te bevestigen.
Een ontslag dienst door de betrokkene of door de organisatie die hij/zij vertegenwoordigt, schriftelijk
en ondertekend bezorgd aan de secretaris van het lokaal overleg kinderopvang.
Indien de vervanging van het ontslagnemend lid relevant is, dient ten laatste bij de aanvang van het
nieuwe jaar, in zijn vervanging te worden voorzien.
Het lokaal overleg verkiest uit zijn midden voor een termijn van de legislatuur een voorzitter. De
voorzitter blijft in functie tot de hersamenstelling van het lokaal overleg kinderopvang bij aanvang
van een nieuwe legislatuur.
De voorzitter heeft geen binding met welke voorziening ook in de gemeente een opvangfunctie
vervult. Indien om deze reden niemand van de bestaande leden kan kandideren voor het
voorzitterschap, kan door de leden een kandidaat-voorzitter worden voorgedragen van buiten de
vergadering.
De functie van voorzitter wordt verkozen bij gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen, mits
minstens de helft van de stemgerechtigde leden aanwezig is.

De secretaris van het lokaal overleg wordt ter beschikking gesteld door het gemeentebestuur.
Voorzitter en secretaris zijn beiden belast met de voorbereidingen van de vergaderingen en het
opvolgen van de genomen beslissingen.
RECHTEN EN PLICHTEN VAN HET STEMGERECHTIGDE LID
Artikel 8
Een stemgerechtigd lid heeft
 Spreekrecht op de vergaderingen
 Stemrecht op de vergaderingen
 Inzagerecht in alle documenten en dossiers die het gemeentebestuur ter beschikking stelt
van het lokaal overleg, voor zover er geen wettelijke bezwaren zijn.
Hij heeft tevens de plicht
 De doelstellingen van het lokaal overleg te onderschrijven en de verbintenis aan te gaan om
actief mee te werken aan de realisatie ervan
 De vergaderingen van het lokaal overleg bij te wonen tenzij hij belet is door overmacht of
andere redenen, in welke gevallen men zich telkens uitdrukkelijk zal verontschuldigen
 Als afgevaardigde van een lokale actor zijn achterban grondig te informeren over de
werkzaamheden en adviezen van het lokaal overleg en geregeld overleg te plegen in functie
van het opsporen bij de eigen organisatie van behoeften, ideeën en verwachtingen inzake
kinderopvangbeleid.
WERKING
Artikel 9
Het lokaal overleg komt ten minste 2 x per jaar samen en vergadert openbaar.
Het lokaal overleg wordt samengeroepen door de voorzitter of wanneer 1/3 van de leden erom
verzoekt.
Het lokaal overleg wordt voorgezeten door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door het oudste
stemgerechtigd lid.
De uitnodigingen voor de vergaderingen worden ten minste een week op voorhand aan de kleden
bezorgd en bevatten de agenda.
Voorstellen om agendapunten op de dagorde te plaatsen moeten schriftelijk bij de secretaris
ingediend worden en zullen op de eerstvolgende vergadering behandeld worden.
De beslissingen worden bij voorkeur in consensus genomen. Indien er geen consensus kan bereikt
worden, wordt er gestemd. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.
Om geldig te kunnen stemmen, moet ten minste 1/3 van de stemgerechtigde leden aanwezig zijn.
Indien niet aan deze voorwaarde(n) is voldaan, heeft de volgende vergadering, ongeacht het aantal
stemgerechtigde leden, beslissingsrecht.
Alle stemmen worden met een gewone meerderheid genomen.

Een voorstel tot wijziging van de statuten of het huishoudelijk reglement dient door 2/3 van de
aanwezige stemgerechtigde leden te worden goedgekeurd, alvorens het aan de gemeenteraad zal
worden voorgelegd.
De notulen van de vergaderingen van het lokaal overleg zullen worden opgesteld door de secretaris
of zijn plaatsvervanger en op de volgende vergadering ter goedkeuring worden voorgelegd. De
beslissingen en adviezen blijven steeds ter inzage bij het secretariaat.
Artikel 10
Het lokaal overleg kan werkgroepen opzichten. Elk lid van het lokaal overleg kan hieraan deelnemen.
Ook andere geïnteresseerden en/of deskundigen kunnen lid worden van een werkgroep.

