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Besprekingen en besluiten van de gemeenteraad in Openbare zitting
Vrije Tijd - Goedkeuren van de statuten lokaal overleg kinderopvang.
Bevoegdheid


Het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017, art. 40 en 41.

Wetten en Reglementen



Het decreet van 20.04.2012 (BS 15.06.2012) houdende de organisatie van kinderopvang van
baby’s en peuters.
Het besluit van de Vlaamse Regering van 24.05.2013 (BS 18.06.2013) houdende het lokaal beleid
kinderopvang.

Verwijzingsdocumenten



De goedgekeurde statuten van het lokaal overleg kinderopvang, in de gemeenteraad van
07.04.2013.
Het verslag van het overleg met coördinator IBO omtrent opstart lokaal overleg kinderopvang op
09.10.2020.




Het verslag van de bespreking van de nieuwe statuten voor de opstart van het nieuwe lokaal
overleg kinderopvang op 10.11.2020.
Het voorstel van de nieuwe statuten van het lokaal overleg kinderopvang.

Verantwoording





Het lokaal overleg kinderopvang (LOK) is opgericht in de gemeente Assenede, alsook een lokaal
overleg opvoedingsondersteuning (LOO). Bij de opmaak van deze statuten is het LOK en het LOO
samengenomen en hierdoor is het LOK niet meer actief geweest. Nochtans is het LOK een
verplicht adviesorgaan dat decretaal bepaald is. Nadien is er het Huis van het Kind gekomen
waarbij er in de gemeente Assenede geen fysiek huis is, maar enkel een website. Er wordt twee
keer per jaar samengekomen met alle actoren die betrekking hebben tot Huis van het Kind.
Het LOK is echter de laatste jaren een slapend orgaan geworden.
Om in orde te zijn met de geldende regelgeving heeft de administratie de statuten bijgewerkt
zodat er terug een nieuw leven kan geblazen worden in het lokaal overleg kinderopvang in de
gemeente Assenede.

Stemmen
Stemresultaat

Met eenparigheid van stemmen

BESLUIT
Artikel 1
De statuten van het lokaal overleg kinderopvang, goedgekeurd op de gemeenteraad van 07.04.2013,
worden opgeheven.
Art. 2
De statuten van het lokaal overleg kinderopvang zoals aan dit besluit toegevoegd, worden
goedgekeurd.
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