Gemeentelijke statuten
Adviesraad Lokaal Overleg Kinderopvang
Gemeente Brakel / Horebeke

Hoofdstuk 1: oprichting
Art.1 Er werd een adviesraad voor kinderopvang opgericht volgens het Besluit

van de Vlaamse regering van 24 mei 2013, houdende het lokaal beleid
kinderopvang.
Art.2 Dit overlegorgaan zal de naam dragen: “Adviesraad Lokaal Overleg

Kinderopvang Brakel/Horebeke”
Art.3 De zetel ervan is gevestigd in het gemeentehuis te 9660 Brakel,

Marktplein 1 .

Hoofdstuk 2: Doelstellingen
Art.4 Het lokaal overleg behandelt alle kwesties op gemeentelijk vlak, die

hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks de kinderopvang aanbelangen,
betreffende kinderen van 0 tot en met 12 jaar.
Art.5

De Raad is op de eerste plaats een adviesorgaan, met als bijkomende taak
dient zij de kwaliteit van de bestaande initiatieven te vrijwaren en informatief te
zijn naar de plaatselijke bevolking toe.
De Raad
 Adviseert het lokaal Bestuur bij de opmaak, bijsturing en uitvoering van










het lokaal beleidsplan kinderopvang, wat opgenomen wordt binnen het
meerjarenplan 2020-2025.
Adviseert het Bestuur bij de uitbouw van opvangvoorzieningen binnen
de gemeente, ook al is het Bestuur niet de opdrachtgever.
Adviseert bij probleemsituaties die zich voordoen in het lokaal
kinderopvanglandschap.
Profileert zich als kennisautoriteit van de lokale opvangsituatie
Bevordert overleg, samenwerking en wisselt ervaring uit tussen lokale
actoren.
Ontwikkelt een visie over de kinderopvang binnen de gemeente
Waakt over en stimuleert de kwaliteit van de bestaande opvang.
Informeert de bevolking over het lokaal beleid kinderopvang en het
lokaal kinderopvangaanbod.
Brengt een advies over uitbreiding van initiatieven naar Kind en Gezin
toe

Art.6 Het lokaal overleg is een onafhankelijk orgaan, los van elke politieke,

ideologische, filosofische en/of godsdienstige binding, dat waakt over de
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continuïteit van het lokaal beleid kinderopvang over de verschillende
bestuursperiodes heen!

Hoofdstuk 3: Samentelling en structuur
Art.7 De adviesraad wordt zo ruim mogelijk samengesteld, zodat hij

voldoende representatief is voor alle partners die gebruiker of
verstrekker zijn van enige vorm van kinderopvang die werkzaam is op
het grondgebied van de gemeente.
Hij is samengesteld uit een algemene vergadering en een dagelijks Bestuur.
Art.8 Ten hoogste twee derde van de leden van de adviesraad lokaal overleg

Kinderopvang mogen van hetzelfde geslacht zijn.
Algemene vergadering
Art.9 De algemene vergadering is het hoogste orgaan van het lokaal overleg.
Art.10 De raad wordt samengesteld uit leden die actief zijn binnen de

Gemeente Brakel / Horebeke
Stemgerechtigde leden
 Een afgevaardigde van elk opvanginitiatief van zowel de private als









publieke sector
Een afgevaardigde van de gebruikers van elk opvanginitiatief
Een afgevaardigde van de jeugdraad
Een afgevaardigde van de sportraad
Een afgevaardigde van de cultuurraad
Een afgevaardigde van het organiserend Bestuur of de Directie van
elke school
Een afgevaardigde van elk oudercomité van de scholen
Geïnteresseerde burgers
Gebruikers van de kinderopvang

Raadgevende, niet stemgerechtigde leden:
 De Schepen die bevoegd is voor kinderopvang
 Een afgevaardigde voor elke fractie binnen de Gemeenteraad
 Een secretaris (gemeenteambtenaar) wordt aangeduid door het

College van burgemeester en schepenen
 Een afgevaardigde van Kind en Gezin
 Deskundige(n) die voor een of meer vergaderingen van de raad

gevraagd worden om advies te verstrekken over de te bespreken
aangelegenheden

Statuten Adviesraad Lokaal Overleg Kinderopvang

2

Voorzitter, niet-stemgerechtigd:
Een persoon die geen enkele binding heeft met welke voorziening ook die in de
Gemeente een opvangfunctie vervult of kan vervullen, wordt door de adviesraad
lokaal overleg kinderopvang als voorzitter aangesteld. Om de zes jaar wordt de
voorzitter hernieuwd of bevestigd. De voorzitter is tevens lid van het dagelijks
bestuur.
Uitzonderingsmaatregel:
Wanneer blijkt dat er niet tijdig een kandidaat-voorzitter binnen het overleg wordt
gevonden, kan de verantwoordelijke schepen van jeugd in afwachting het
voorzitterschap tijdelijk op zich nemen.

Art.11 Om als stemgerechtigd lid te kunnen toetreden, dienen de kandidaturen

schriftelijk te worden ingediend bij de gemeentelijke adviesraad lokaal
overleg kinderopvang. Elk lid kan tevens een plaatsvervanger
aanduiden. Ambtenaren van Gemeentelijke diensten vernoemd in art 9
zijn steeds lid van de algemene vergadering. Raadgevende, niet
stemgerechtigde leden worden voorgedragen door hun Bestuur of
gevraagd door de Raad.
Art.12 De algemene vergadering onderzoekt de kandidaturen of die voldoen

aan de voorwaarden.
Deze voorwaarden zijn:
 behoren tot een van de in art 9 vernoemde groepen
 de Nederlandse taal machtig zijn
 actief zijn op het grondgebied van de gemeente
Afwijkingen aangaande deze voorwaarden kunnen besproken worden
binnen de raad.
Art.13 Bij toetreding aanvaardt de kandidaat deze statuten.
Art.14 Alle stemgerechtigde leden hebben één stem en kunnen geen volmacht

geven.
Art.15 Raadsleden en leden van het Vast Bureau en het College van

burgemeester en schepenen kunnen geen stemgerechtigd lid zijn van
de adviesraad lokaal overleg kinderopvang.
Art.16 Aan het mandaat van de leden van de gemeentelijke adviesraad lokaal

overleg kinderopvang wordt een einde gesteld door:
 zelf schriftelijk ontslag te nemen
 het intrekken van de opdracht door de organisatie die het lid heeft
afgevaardigd
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 leden die meermaals afwezig zijn zonder gegronde reden, kunnen
door de raad ontslagen worden, mits voldoende motivering en na
overleg met betrokkene
 bij overlijden
 het ophouden van bestaan van het opvanginitiatief
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Art.17 De algemene vergadering kan slechts geldig vergaderen indien

tenminste 1/3 plus 1 van de stemgerechtigde leden aanwezig is. Indien
het quotum niet wordt bereikt kan nochtans, ongeacht het aantal
aanwezigen, een geldig advies worden gegeven op de volgende
vergadering, over de punten die voor de tweede maal op de agenda
staan. De uitnodiging maakt hiervan uitdrukkelijk melding. Bij de
oprichting en de vernieuwing van de gemeentelijke adviesraad lokaal
overleg kinderopvang kan de algemene vergadering geldig vergaderen,
ongeacht het aantal aanwezige leden.
Art.18 Verslagen, adviezen en voorstellen worden overgemaakt aan het

Gemeentebestuur via de jeugdschepen.
Art.19 Het Gemeentebestuur zal binnen de twee maand (juli en augustus niet

meegerekend), te rekenen vanaf de datum dat het advies toekwam bij
het gemeentebestuur, een schriftelijk en gemotiveerd antwoord op het
advies bezorgen aan de algemene vergadering van de adviesraad lokaal
overleg kinderopvang.
Art.20 Om de adviesfunctie van het lokaal overleg kinderopvang mogelijk te

maken zal het Gemeentebestuur de punten van hun agenda die
betrekking hebben op kinderopvang tijdig bezorgen aan algemene
vergadering. Het Gemeentebestuur zal de adviesaanvragen schriftelijke
stellen met een duidelijke omschrijving van de concrete vraag en de
uiterste datum van inlevering van het advies bij het Gemeentebestuur.
Het Gemeentebestuur zal de algemene vergadering van het lokaal
overleg kinderopvang steeds minimaal een termijn van vier weken geven
te rekenen vanaf de datum van verzending van de adviesaanvraag. In
uitzonderlijke omstandigheden kan deze termijn verkort worden.
Art.21 De algemene vergadering dient uiterlijk zes maand na de installatie van

de nieuwe Gemeenteraad opnieuw te worden samengesteld.
Art.22 Tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoort:

 Het voorstellen tot wijziging van de statuten
 het aanvaarden en uitsluiten van de leden van de algemene








vergadering
het verkiezen van de voorzitter
het verkiezen van een lid voor het dagelijks Bestuur
het goedkeuren en wijzigen van het huishoudelijk reglement
het advies bij de opmaak, bijsturing en uitvoering van het lokaal
beleidsplan kinderopvang
het advies bij de uitbouw van opvangvoorzieningen binnen de
gemeente
het bevorderen van overleg, samenwerking en het uitwisselen van
ervaring uit tussen lokale actoren
het waken over de kwaliteit van de bestaande opvanginitiatieven
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 het informeren van de plaatselijke bevolking over het lokaal beleid

kinderopvang en het lokaal kinderopvangaanbod
 Het formuleren van een advies aan Kind en Gezin over de uitbreiding
van de kinderopvang binnen het eigen grondgebied.
Art.23 Voorstellen

tot wijzigingen van de statuten moeten aan de
Gemeenteraad worden voorgelegd, indien 2/3 van de aanwezige
stemgerechtigde leden van de algemene vergadering ze hebben
aanvaard.

Dagelijks Bestuur
Het dagelijks Bestuur is samengesteld uit:
de voorzitter van de algemene vergadering,
de secretaris van de algemene vergadering
een stemgerechtigd lid van de algemene vergadering verkozen door
deze raad
 het lid van het college en burgemeester en schepenen, bevoegd voor
kinderopvang.
 het dagelijks Bestuur kan steeds beroep doen op deskundigen

Art.24




Art.25 Het dagelijks Bestuur wordt vernieuwd na de vernieuwing van de

algemene vergadering. Wanneer een mandaat van een lid van de raad
van Bestuur tussentijds vacant wordt, wijst de algemene vergadering
een opvolger aan, die het mandaat van zijn voorganger voltooit.
Art.26





Het dagelijks Bestuur heeft als opdracht:
de algemene vergadering samen te roepen,
de vergadering van de algemene vergadering voor te bereiden,
de agenda op te stellen
de genomen beslissingen uit te voeren.

Art.27 De uitnodiging van de algemene vergadering van het lokaal overleg

kinderopvang vermeldt de agenda, opgesteld door het dagelijks Bestuur,
alsmede de plaats, dag en uur van de vergadering.
Art.28 De werkingskosten van de algemene vergadering en het dagelijks

Bestuur zullen gedragen worden door het Gemeentebestuur.
Hoofdstuk 4: Huishoudelijk reglement
Art.29 In het huishoudelijk reglement wordt als geregeld wat niet door de

statuten wordt bepaald. Dit reglement wordt goedgekeurd door de
algemene vergadering bij gewone meerderheid van de aanwezige leden.
Wijzigingen worden voorbereid door het dagelijks Bestuur en ter
goedkeuring aan de algemene vergadering voorgelegd.
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