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Het oprichten van een Lokaal Overleg Kinderopvang, de samenstelling van een Lokaal Overleg
Kinderopvang, de taken van een Lokaal Overleg Kinderopvang, overgangsbepaling

Situerinq
Op 24 mei 2013 keurde de Vlaamse Regering het besluit goed houdende het lokaal beleid
kinderopvang. Dit besluit legt de taken vast van het lokaal bestuur rond het lokaal beleid
kinderopvang. Het besluit treedt in werking op 1 januari 2014. Het besluit van de Vlaamse
Regering van 4 mei 2007 houdende het lokaal beleid kinderopvang wordt opgeheven.

Taken van het lokaal bestuur
1° taak: het oprichten van een Lokaal Overleq Kinderopvang
Het Lokaal Overleg Kinderopvang adviseert over allerhande materies die relevant zijn voor de
kinderopvang. Artikel 3 bepaalt de samenstelling van het Lokaal Overleg Kinderopvang. Een
Lokaal Overleg Kinderopvang is rechtsgeldig samengesteld als er minstens een
vertegenwoordiging is van de lokale actoren, de gebruikers en het lokaal bestuur.
Gemeenteraadsleden, !eden van het college van burgemeester en schepenen en !eden van de
raad voor maatschappelijk welzijn:
•

kunnen deel uitmaken van het Lokaal Overleg;

•

hebben geen stemrecht en tellen daarom niet mee om te komen tot de minimale
samenstelling.
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In het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad:
•

kunnen leden van het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie deel uitmaken
van het Lokaal Overleg;

•

hebben deze leden geen stemrecht en tellen daarom niet mee om te komen tot de
minimale samenstelling.

Artikel 4 bepaalt dat de gemeenteraad of de raad van het Openbaar Centrum voor
Maatschappelijk Welzijn de opdracht heeft om:
•

de samenstelling van het Lokaal Overleg Kinderopvang te bepalen

•

de bepalingen over de interne werking vast te leggen. Hiermee wordt een soort van
huishoudelijk reglement beoogt.

De samenstelling:
•

omvat minimaal een vertegenwoordiger van de lokale actoren, de gebruikers en het
lokaal bestuur

•

kan in plaatsvervangers voorzien.

•

kan opgesplltst warden in stemgerechtigden en niet-stemgerechtigden.

Voor de gemeenten uit het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad bepaalt het College van de
Vlaamse Gemeenschapscommissie of, bij delegatie, het bevoegde collegelid de concrete
samenstelling en de bepalingen over de interne werking van het Lokaal Overleg Kinderopvang.
De definitieve samenstelling moet voltooid zijn uiterlijk binnen een termijn van zes maanden, te
rekenen vanaf de start van een nieuwe bestuursperiode.

2° taak: het bepalen van de beleidsdoelstellingen voor kinderopvang
Artikel 5 en 6 bepalen dat het lokaal bestuur naar aanleiding van het uittekenen van zijn
beleidsdoelstellingen voor kinderopvang het advies vraagt van het Lokaal Overleg Kinderopvang.
Beide warden in de strategische meerjarenplanning opgenomen.
Voor de gemeenten uit het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad wordt dit opgenomen in een
beleidsnota die goedgekeurd is door de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie.

3° taak : het formuleren van een advies aan Kind en Gezin over de uitbreiding van de
kinderopvang binnen het eigen grondgebied
Artikel 7 bepaalt dat het lokaal bestuur aan Kind en Gezin advies kan geven over de uitbreiding van
de kinderopvang binnen het eigen grondgebied. Het advies aan Kind en Gezin is gebaseerd op de
strategische meerjarenplanning zoals vermeld in artikel 5. Voor de gemeenten uit het tweetalige
gebied Brussel-Hoofdstad is dit gebaseerd op de beleidsnota, vermeld in artikel 6.
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4°taak: informeren van lokale actoren en gebruikers.
Artikel 8 bepaalt dat het lokaal bestuur de lokale actoren en gebruikers informeert over:
•

het lokaal beleid kinderopvang

•

het lokaal kinderopvangaanbod.

Het doel van deze bepaling is dat zowel de lokale actoren als de gebruikers kennis kunnen krijgen
van het kinderopvangbeleid en het aanbod, zodat de manier van communicatie aangepast zal
moeten zijn aan de doelgroep.

Overganqsbepalinq
Artikel 10 houdt een overgangsbepaling in voor de lopende bestuursperiode die loopt vanaf 1
januari 2013. Artikel 9 van BVR houdende het lokaal beleid kinderopvang van 4 mei 2007 bepaalt
voor de huidige bestuursperiode dat uiterlijk op 30 juni 2013 de bepalingen rond de concrete
samenstelling en de interne werking van het Lokaal Overleg Kinderopvang moeten worden
vastgelegd door de gemeenteraad.
Artikel 4 van het besluit bepaalt dat de bepalingen rond de samenstelling en de interne werking,
door de gemeenteraad of de raad van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn
gebeurt. Dat ook de raad van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn deze taken
kan opnemen, is nieuw in vergelijking met het oude besluit.
Omdat het besluit pas op 1 januari 2014 in werking treedt, zorgt een overgangsbepaling ervoor
dat de huidige regeling van de samenstelling en interne werking van het Lokaal Overleg
Kinderopvang voor de lopende bestuursperiode gehandhaafd blijven (artikel 9 van het opgeheven
besluit van de Vlaamse Regering van 4 mei 2007). Voor de samenstelling en de interne werking
van het Lokaal Overleg Kinderopvang voor de bestuursperiode 2014-2020 , moet men zich dus
regelen volgens het BVR houdende het lokaal beleid kinderopvang van 4 mei 2007.

Filip Winderickx
Afdelingshoofd Kinderopvang
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