PROVINCIE VLAAMS-BRABANT

GEMEENTE 1540 HERNE

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD
Vergadering van 30 oktober 2013
Aanwezig: Kris Degroote, voorzitter van de gemeenteraad
Kris Poelaert, burgemeester, Lieven Vandenneucker, Carina Ricour, Marie-Louise Devriese,
Lieven Snoeks, Patrick De Vos, schepenen;
Thierry Deblander, Hilde Thiebaut, Lieven Van Den Broeck, Sandra Dero, Jordi Cornet,
Annelies Desmet, Michaël Schoukens, Paulette Debock, Eric Eeckhoudt, Vanessa Van
Hende, gemeenteraadsleden.
Ann Naert, Wnd gemeentesecretaris
Lokaal Overleg Kinderopvang en Opvoedingsondersteuning – Samenstelling
algemene vergadering + statuten – Goedkeuring
De Gemeenteraad;
Aanleiding en doel
Elke gemeenteraad dient een Lokaal Overleg Kinderopvang en Opvoedingsondersteuning
(LOKO) te installeren.
Het Lokaal Overleg Kinderopvang en Opvoedingsondersteuning is een lokaal netwerk rond
kinderopvang dat iedereen samenbrengt die met jonge kinderen bezig is: ouders, de opvang,
scholen, jeugdwerk, het lokaal bestuur en andere belanghebbenden (bedrijven, ...). Ze geven
advies aan het lokaal bestuur over haar beleid en de uitbouw van kinderopvang in de
gemeente. Het lokaal bestuur is verplicht een Lokaal Overleg Kinderopvang op te starten en
te organiseren.
LOKO hield een installatievergadering op 16 september 2013.
Bevoegdheid
Artikel 43, 14° van het gemeentedecreet
Artikel 200 van het gemeentedecreet
Juridische gronden
Besluit van de Vlaamse Regering van 4 mei 2007 houdende het lokaal beleid kinderopvang
Externe adviezen
/
Advies en motivering.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de nieuwe samenstelling goed te keuren en het
LOKO te erkennen als een autonoom adviesorgaan.

BESLUIT : met 15 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen
Artikel 1:
De gemeenteraad erkent het Lokaal Overleg Kinderopvang en Opvoedingsondersteuning als
een autonoom adviesorgaan.

Artikel 2 :
De algemene vergadering is als volgt samengesteld :
1. Deherder Jean-Luc
2. Desmet Annelies
3. Luchtens Dorien
4. Malotiaux Elke
5. Ricour Carina
6. Tiels Greta
7. Van Damme Geert
8. Meulenijser Annie
9. Quaghebeur Kerlijn
10. Vanaudenhove Marc
11. Franz Hegemann
Artikel 3 :
De gemeenteraad keurt de statuten als volgt goed :
Lokaal overleg kinderopvang en opvoedingsondersteuning Statuten
Hoofdstuk 1 – Oprichting
Artikel 1 :
Het LOKO is de gemeentelijke adviesraad bevoegd voor kinderopvang en
opvoedingsondersteuning. De adviesraad wordt opgericht conform de bepalingen uit
het besluit van de Vlaamse regering van 4 mei 2007 houdende het lokaal beleid
kinderopvang.
Op 14 juni 2013 keurde de Vlaamse Regering het ontwerp van decreet inzake de
organisatie van preventieve gezinsondersteuning goed. De bepalingen van dit
decreet treden in werking op een door de Vlaamse Regering vast te stellen datum en
uiterlijk op 1 januari 2014.
Hoofdstuk 2 – Doelstellingen en opdrachten
Artikel 2 :
Het LOKO heeft als doel het aanbod kinderopvang en opvoedingsondersteuning in de
gemeente in kaart te brengen, ouders te informeren, te waken over tekortkomingen
en zal proberen mogelijke oplossingen aan te bieden.
Het LOKO zal tevens de samenwerking tussen aanbieders van kinderopvang
bevorderen en zal de kwaliteit trachten te stimuleren.
Het LOKO streeft naar een uniforme en betaalbare kinderopvang voor elk kind in
onze gemeente.
Om deze doelstellingen te verwezenlijken zal het LOKO :
a. Op de vraag van het gemeentebestuur en op eigen initiatief adviezen
uitbrengen over alle aangelegenheden betreffende kinderopvang
b. De activiteiten in deze sector coördineren, overleg en samenwerking tot stand
brengen tussen verenigingen, diensten, instellingen en andere organisaties
die actief zijn in de sector voor kinderopvang, in de ruime betekenis van het
woord
c. Onderzoek verrichten naar behoeften inzake kinderopvang

Artikel 3 :
Tot de wettelijk vastgelegde opdrachten van het LOKO behoren :

a. Het lokaal bestuur adviseren bij de opmaak van het lokaal beleidsplan
kinderopvang en opvoedingsondersteuning en eventuele bijsturingen ervan
b. Het lokaal bestuur adviseren over de uitvoering van het lokaal beleidsplan
kinderopvang en eventuele bijsturingen ervan
c. Het lokaal bestuur adviseren met betrekking tot de uitbouw van
opvangvoorzieningen binnen de gemeente
Artikel 4 :
Daarnaast kan het lokaal bestuur het lokaal overleg aanvullende opdrachten geven.
Hoofdstuk 3 – Samenstelling en leden
Artikel 5 :
Hoogstens 2/3 van de stemgerechtigde leden zijn van hetzelfde geslacht.
Artikel 6:
De samenstelling van het LOKO is samengesteld uit minstens :
1. een vertegenwoordiging van de lokale actoren
 al wie plaatselijk een opvang vervult in de opvang van kinderen
 al wie invulling geeft aan de vrije tijd van kinderen
2. een vertegenwoordiging van de gebruikers
 al wie plaatselijk een beroep doet op kinderopvang of een behoefte heeft
aan kinderopvang
 een vertegenwoordiger van een organisatie die representatief is voor
gebruikers inzake kinderopvang (bv. Individuele (groot)ouders, lokale
afdeling van de Gezinsbond, plaatselijke ouderverenigingen, verenigingen
van ouders met kinderen met specifieke zorgbehoeften,…)
 bedrijven, opleidings- en tewerkstellingsorganisaties die kinderen zouden
kunnen toeleiden naar de lokale actoren
 alle diensten die preventieve gezinsondersteuning aanbieden op het
grondgebied van Herne
3. een vertegenwoordiging van het lokaal bestuur
De leden van het college van burgemeester en schepenen, de gemeenteraad, de
leden van de raad van het OCMW en de andere politieke mandatarissen hebben
geen stemrecht binnen het LOKO. Ze kunnen wel als waarnemers uitgenodigd
worden.
4. Voorzitter
5. Kind&Gezin : de bevoegde consulent lokaal beleid kinderopvang, evenwel zonder
stemrecht
Het LOKO kan steeds mensen uitnodigen als deskundigen om de vergadering bij te
wonen als waarnemend lid.
Hoofdstuk 4 – Aanduiding voorzitter en secretaris
Artikel 7 :

Het LOKO kiest onder haar leden een voorzitter en een secretaris. Deze zijn belast
met de voorbereiding van de vergadering en het opvolgen van de genomen
beslissingen.
Kandidaatstelling als voorzitter of secretaris gebeurt mondeling of schriftelijk bij de
aanvang van de eerste vergadering.
Hoofdstuk 5 – Algemene bepalingen
Artikel 8 :
Het LOKO vergadert minstens 2 keer per jaar.
Artikel 9 :
Er wordt gestreefd naar een zo soepel mogelijke structuur om een zo dynamisch
mogelijk beleid te kunnen voeren dat gebaseerd is op engagement en open inspraak.
Artikel 10 :
De bijeenroeping gebeurt door de voorzitter, schriftelijk en ten minste 7
kalenderdagen voor de vergadering. De uitnodigingsbrief bevat steeds de agenda en
het verslag van de vorige vergadering. De agenda wordt bepaald door de voorzitter
en de secretaris, in samenspraak met de OCMW-voorzitter. Elk lid van het LOKO
heeft het recht om bijkomende punten op de aganda te plaatsen. Deze worden
schriftelijk bezorgd aan de secretaris ten laatste 24 uur voor de aanvang van de
vergadering.
Artikel 11 :
Het LOKO vertrekt vanuit een consensusmodel. Slechts indien er geen consensus
bereikt wordt, gaat de raad over tot stemming. In dat geval worden de beslissingen
genomen bij gewone meerderheid van de aanwezige stemgerechtigde leden, behalve
bij de beslissing over de statuten, waarvoor een tweederde meerderheid vereist is.
Artikel 12 :
Het gemeentebestuur zal het LOKO ondersteunen door in het gemeentelijk budget
jaarlijks een bedrag voor de financiering van de werking op te nemen. De controle op
de aanwending van het budget zal gebeuren door het college van burgemeester en
schepenen.
Artikel 13 :
Nieuwe belangstellenden kunnen steeds lid worden, mits de man-vrouw verhouding
gerespecteerd wordt.
Artikel 14 :
De statuten zullen worden goedgekeurd door de gemeenteraad.

Artikel 4 :
Deze beslissing wordt opgenomen op de overzichtslijst conform art. 252 van het
gemeentedecreet.

Dit besluit werd gepubliceerd op de website op 8 januari 2014.

Gedaan in zitting, datum als hiervoor.

get. Ann. Naert,
De wnd gemeentesecretaris

get. Kris Degroote
De voorzitter van de gemeenteraad

Voor eensluidend afschrift

Ann. Naert,
De wnd gemeentesecretaris

Kris Degroote
De voorzitter van de gemeenteraad

