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ZOTTEGEM
Provincie
Oost-Vlaancle ren

Arronclissement Aalst

Uittreksel

uit het register v:rn cle beraadslagingen van de Gemeenteraad
Zittingvan 27 augustus 2007
A an wezi g : He nlt

au De Loo r,

b

urgenreester-voo rzitter,

PaLrl Lievens, Dirl< Van Herzeele, Joost Franceus, Jean-Paul Schietecatte,
C¿rrinne Vel<eman, ClaLrdine Placl<e, schepenen,

S/eruer Va¡rclerzwalrneu, Jeân D'Hondt, Willy De Meulenaere, Ghislain Diepenclaele,
EIsie Verlreyen, Michel De Schamplileer, Nadine Stalpaert, Kuft Broeckaeft,
Dirro De Freyne, Tom Carnewal, Albecq Baele, Peter Vansindan, Marc Rornan,
Jan De Maesschalcl<, Jenne De Potter, Tilly Van De Kerkhove, Leen Goossens,
Myriaur Rijdant, Peter Van Hove, Dieter Everaert, gemeeÍìteraadsleden,

Eddy Beké, staclssecretaris.

Atwezig:

Elsie Verlieyen tot punt l3 en vanaf aanvullend pr-rnt Open
beiaarcl clel<enale l<erk tot einde

VlD'fractie overtoren

en

Dirk Van llerzeele vanaf aanvullerrd pLrnt Z{P-fractie over RUP "De Lelie" tot einde
17. Lol<:ral Ove rle

Kinderonvans ILOK). Onrichten en vaststellen statuten

De Genleeltteraacl,
Gelet op het besluit van 4 mei 2007 van de Vlaamse Regering houciende het lokaal beleid
liirrderopvang;
Gelet op het Gemee¡rteclecreet;
Gelet op het fèit dat liet LOK alle l<westies behandelt en bespreelct betreffende kinderopvang op het
grondgebied van de stacl Zottegerrr;
Gelet op de aclviserencJe rol naar het College van Burgemeester en Schepenen, de Genreenteraaci én de
OCN4W-raacl toe:
Gehoolcl het ¡rondeliuge verslag van cle heer Hermau De Loor, burgemeester-voorzitter;
Gelet op cle tLtssenl<onlsten \/al'ì de raadsleclen Peter Van Hove en Dino De Freyne;

25 steillrìrer'ì \'oor: Hernlan De Loor, PaLrl Lievens, Dirl< Van Herzeele, JoostFranceus,
Caiinne Vekeutan, ClaLrdine Placke, Werner Vanderzwahlleu, Jean D'Hondt.
\,Villy De Meitlenaere. Chislain Diependaele, Elsie Verheyen. Michel De Schampheleer.
Nacline Stalpaert. Kirrt Bl'oecliaert, Dino De Freyue, Tonr Calnewal, Albecq Baele, Peter Vausintjan.
i\4arc Ronran. Jan De Maesschalcl<. Jenne De Potter. Tilly Van De Kerkhove, Leen Goossens elr
\rl] rianr Ri¡darrr.
N4et

Jea¡l-PaLt I Schietecane,

err

I

onthorrdirrgerr: Petel Van Hove en Dieter Everaert

,/./'
r./

BESLUIT:

Art. l.- Een Lol<aal Overleg Kinderopvang op te ricliten, hienra LOK genoemd. Het LOK heeft zijn
zetel te 9620 Zottegem, OCMW, dienst voor opvallggeziunen, Deinsbekestraal23.
Art.2.-

I-let

LOI( heeíÌ als opdracht:

l"

het lokaal bestLrLrladviseren bij de opmaal<van het lohaalbeleidsplan lcinderopvangen eventuele
bijsturingen ervarl;
2o het lokaal besTirLlr aclviseren over de Lritvoering van liet lokaal beleidsplan kinderopvang en
eventue le bijstLrringen ervau;

lo het lol<aal bestuL¡r adviseren met betrekking tot de uitbouw van opvarìgvoorzieningen binnen de
genleen te.
Ffet lol<aal besiLlirr l<an llet Lol<aal Overleg Kinderopvang aanvullende opdrachten geven, zoals het
inlot'rlercn van cle oucJers i.v.m. lret Icinderopvarrgaanbod in Zottegenr, de jaarlijl<se verslaggeving
over e¡r evalLratie vau de l<ìuclelopvangsituatie en lret l<inderopvangbeleidsplan.

Art. 3.-

-

Oncler genreentelijk kincleropvangbeleid wordt verstaan:

Alle aspecterì rlet betrel<l<ing op l<irrcleropvarrg in de gemeente.

Art.4.De leclen van lret LOI( l¡estaan trit:
lo een vertegenwoordigirrg van cle lol<ale actoren die lcinderopvang aanbieden, rekening houdend met
verscheidenheid en representativiteit van de lokale actoren; in de hoedanigheid van lokale actor
wordt het lokaal bestLlLlr vertegenwoordigd via ambtenaren;
cJe
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jeLrgclconst¡lent en

sportfunctionaris
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l-

verarrtwoordelijkerninicrèches L
vertegerrrvoorcligers van de diensten voor opvanggezinnen

- zelfstanclige ontliaalouclers

w

- clirectie van scholen waar opvang aangeboden

wordt.

- een vertegenwoorcliger van de mLrtualiteiten die l<inderopvang aan huis aanbieden
- een r¿ertegenrvoordiger van
occ¿tsio ne Ie

I< i

cle gemandateercle

fi,'."

q,.,. il

t t'":'

+','

/1"

"'":'

voorziening kinderopvang voor flexibele en

nderopvang (onder voorbehoud van erkenn ing)

- een vertegenwoorcliger van het clienstenchequebedrìjf voor kincferopvang (onder voorbehoud van

L

ell<enu in,9)
eer'ì vertegenu,oordiger van cle Gezinsbonden als aanbieder van babysitcliensten aan huß. {r";o:

a l-

2o een vc'rteqer'ìwoorcliging van cle gebruil<ers van cle lolcale l<inderopvaÍìg;

io

cle'olrclels
,t'

een \/eltegenwoorcliger van cle oLrclercomités van de scholen

eerr vertegenwoordiging van het lol<aal bestuur:

-

cle schepeu varr Jerrgd

de schepen van Sociale Zalçen

deOCÌ\,1W-voorzifter'

t\

d\t-i .)
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4o vertegenwoorcligers uit relevante sectorer'ì:

-

eerl vertegenwoordiger van de werkwinl<el
een verfegeuwoorcliger van de Gezinsraacl;
een vertegenlvoordiger van het regiolruis van Kind

& Gezin

o14'

eerl vertegenwoorcliger van cle Bijzondere JeLrgdzorg;

5o vertegerrwoorcligers zoncler stenllecht

-

:

de politiel<e nrandatarissen uit gemeente en OCMW raad
cle afgevaarcligcle van
cle secretaris van het

Kind en Gezin die het LOK begeleidt

LOI(.

Art. 5.- Het College van Burgemeester erl Schepenen stelt de lijst vastvan

de in artil<el 4 bedoelde

leclen van cle LOI(, alsooh gebeLrrlijlce rvijzigingen lriervan.

Art. 6.- De lecfen worclen

aangesteld voor een periocle van 6 jaar gelijklopend aan de zittingperiode

van het bestuur.

Art.
ss

I

7.-

Het l-OI( kiesi orrcler zijrr stemgerechtigde leden een voorzitter en een ondervoorzitter

{ 2 Ilet OCMW

Zottegern duiclt de secretaris aarl van het LOK. De secretariaatskosten zijn ten laste

van het OCMW.

Art. 8.- De Gemeenteraad l<an in het
vau het LOI( te ouclersteulren.

buclget eerr beclrag inschrijven dat besternd wordt om de werking

.4,rt. 9.- Het LOf( nraal<t een lruishoudelijk reglement op basis van het besluit van 4 mei 2007 van de
Vlaamse regeriug.

Art. Iû.- Afschriften van clit gemeenteraadsbeslLrit worden voor verder gevolg aan de
toezichthoudencle overhe id toegestuurcl.
Waan,an al<te.
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