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Zitting van 25 juni 2019
Transversaal/Secretariaat

Goedgekeurd

38 2019_GR_00191 Kinderopvang  - Organiek reglement en 
ledenlijst Lokaal Overleg Kindervang (LOK) - 
Bekrachtigen

Samenstelling:

Aanwezig:
de heer Guido Fissette, voorzitter; de heer Steven Vandeput, burgemeester; de heer Marc 
Schepers, schepen; mevrouw Lies Jans, schepen; mevrouw Laurence Libert, schepen; de 
heer Rik Dehollogne, schepen; mevrouw Joske Dexters, schepen; de heer Frank Dewael, 
schepen; de heer Joost Venken, schepen; de heer Michel Froidmont, gemeenteraadslid; 
mevrouw Brigitte Smets, gemeenteraadslid; de heer Ivo Belet, gemeenteraadslid; mevrouw 
Karolien Mondelaers, gemeenteraadslid; de heer Tom Vandeput, gemeenteraadslid; de heer 
Kevin Schouterden, gemeenteraadslid; mevrouw Derya Erdogan, gemeenteraadslid; de 
heer Peter Liefsoens, gemeenteraadslid; de heer Pieter Cuppens, gemeenteraadslid; de 
heer Bert Lambrechts, gemeenteraadslid; mevrouw Lut Creemers, gemeenteraadslid; de 
heer Gerald Corthouts, gemeenteraadslid; de heer Frank Troosters, gemeenteraadslid; de 
heer Kim De Witte, gemeenteraadslid; de heer Hans Similon, gemeenteraadslid; mevrouw 
Silvie Nickmans, gemeenteraadslid; de heer Stefan Hendrickx, gemeenteraadslid; mevrouw 
Dymfna Meynen, gemeenteraadslid; mevrouw Anne Caelen, gemeenteraadslid; mevrouw 
Inge Hendrikx, gemeenteraadslid; de heer Tom Cox, gemeenteraadslid; de heer Raf 
Martens, gemeenteraadslid; de heer Bart Moors, gemeenteraadslid; mevrouw Karolien 
Stevens, gemeenteraadslid; de heer Koen Ooms, gemeenteraadslid; mevrouw Pinar Akbas, 
gemeenteraadslid; de heer Dietrich Vandereyken, gemeenteraadslid; de heer Carlo Gysens, 
gemeenteraadslid; mevrouw Maryam Jamshid, gemeenteraadslid; mevrouw Sophie 
Persoons, gemeenteraadslid; de heer Koen Deconinck, algemeen directeur

Afwezig:
de heer Habib El Ouakili, schepen; mevrouw Nele Kelchtermans, gemeenteraadslid; de heer 
Joost Laureys, adjunct-algemeendirecteur; de heer Peter Vanaken, adjunct-
algemeendirecteur

Stemming
Individuele stemming

- 39 stem(men) voor: Pinar Akbas; Ivo Belet; Anne Caelen; Gerald Corthouts; Tom 
Cox; Lut Creemers; Pieter Cuppens; Kim De Witte; Rik Dehollogne; Frank Dewael; 
Joske Dexters; Derya Erdogan; Guido Fissette; Michel Froidmont; Carlo Gysens; 
Stefan Hendrickx; Inge Hendrikx; Maryam Jamshid; Lies Jans; Bert Lambrechts; 
Laurence Libert; Peter Liefsoens; Raf Martens; Dymfna Meynen; Karolien 
Mondelaers; Bart Moors; Silvie Nickmans; Koen Ooms; Sophie Persoons; Marc 
Schepers; Kevin Schouterden; Hans Similon; Brigitte Smets; Karolien Stevens; 
Frank Troosters; Steven Vandeput; Tom Vandeput; Dietrich Vandereyken; Joost 
Venken

Beschrijving

Aanleiding en context

GEMEENTERAAD BESLUIT
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De verplichting om uiterlijk zes maanden na de start van een nieuwe 
bestuursperiode de samenstelling en de bepalingen over de interne werking van 
het LOK vast te leggen voor de komende periode.  

Argumentatie
Het besluit van de Vlaamse regering  van 24 mei 2013 houdende het lokaal beleid 
kinderopvang bepaalt dat het lokaal bestuur een taak heeft inzake de lokale regie 
van de kinderopvang. Het lokaal beleid kinderopvang krijgt een geïntegreerde 
plaats in het lokaal sociaal beleid en dus ook in de strategische meerjarenplanning. 
Het lokaal bestuur dient zich hierbij te laten adviseren door het Lokaal Overleg 
Kinderopvang (LOK).  Het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) is de gemeentelijke 
adviesraad inzake kinderopvang.

Juridische grond
Het besluit van de Vlaamse regering van 24 mei  2013 houdende het lokaal beleid 
kinderopvang.

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, art. 304 paragraaf 3.

Regelgeving: Bevoegdheid
Artikel 40, §3 van het decreet lokaal bestuur

De gemeenteraad stelt de gemeentelijke reglementen vast. Met behoud van 
de toepassing van de federale wetgeving in verband met de bevoegdheid van 
de gemeenteraad om politieverordeningen vast te stellen, kunnen de 
reglementen onder meer betrekking hebben op het gemeentelijk beleid, de 
gemeentelijke belastingen en retributies, en op het inwendige bestuur van de 
gemeente.
Een afschrift van elk reglement waarin een strafbepaling of een 
administratieve sanctie wordt opgenomen, wordt dadelijk verzonden aan de 
griffie van de rechtbank van eerste aanleg en aan die van de 
politierechtbank.

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad bekrachtigt het organiek reglement Lokaal Overleg 
Kinderopvang (LOK).

Artikel 2
De gemeenteraad bekrachtigt de ledenlijst volgens het organiek reglement Lokaal 
Overleg Kinderopvang (LOK).

Artikel 3
De gemeenteraad erkent het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) als stedelijke 
adviesraad in uitvoering van de bepalingen van het besluit van de Vlaamse 
regering van 24 mei 2013.

Bijlagen
1. 2019_06_Organiek_reglement_LOK.pdf
2. 2019-2024-Ledenlijst_LOK.pdf

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
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Namens de gemeenteraad 

algemeen directeur
Koen Deconinck

voorzitter
Guido Fissette



 

 

 

OPDRACHT 
 
Artikel 1 

Het Lokaal Overleg Kinderopvang, hierna genoemd LOK, is een erkende adviesraad. 

Het LOK geeft advies: 

1. bij de opmaak van de lokale beleidsdoelstellingen voor kinderopvang. Dit advies 
krijgt een plaats in de strategische meerjarenplanning van de gemeente. 

2. bij het uitwerken van criteria en procedures voor de uitbreiding van gesubsidieerde 
plaatsen voor kinderopvang. 

3. over de behoefte aan en de uitbreiding van kinderopvang binnen de gemeente of 
de opening van nieuwe opvanglocaties. 

 
Artikel 2 

Het LOK signaleert behoeften en knelpunten inzake kinderopvang. 

Het LOK verzamelt informatie over wat er leeft in verband met kinderopvang en kan op 
eigen initiatief advies geven aan het college van burgemeester en schepenen of aan de 
gemeenteraad. 
 
Artikel 3 

Het LOK beschikt over een actueel overzicht van het lokale aanbod aan kinderopvang 
en informeert gemeentebestuur, ouders en lokale actoren.  

 

SAMENSTELLING 
 
Artikel 4  

Het LOK is samengesteld uit: 

a. minstens 1 vertegenwoordig(st)er van de lokale actoren.  
Lokale actor: een persoon die actief is in de lokale kinderopvang of invulling geeft 
aan de vrije tijd van kinderen in het basisonderwijs.  
 

b. minstens 1 vertegenwoordig(st)er van de gebruikers. 
Gebruiker: een persoon die een beroep doet op de lokale kinderopvang, er behoefte 
aan heeft of een organisatie vertegenwoordigt die representatief is voor gebruikers 
van kinderopvang. 

c. minstens 1 afgevaardigde van het gemeentebestuur. 

 
Bijkomend wordt voor elk overleg van het LOK een afgevaardigde van Kind & Gezin 
uitgenodigd, die de vergadering kan bijwonen. 
 
 
 

 

HET ORGANIEK REGLEMENT LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG (LOK) 

contact 
Dienst Kinderopvang 
T 011 23 94 09 
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Artikel 5  
 
Bij de start van een nieuwe bestuursperiode wordt elke vertegenwoordigingsgroep zoals vermeld in 
artikel 4 geïnformeerd over de opdracht en werking van het LOK door het gemeentebestuur. Het 
gemeentebestuur nodigt hen uit om zich kandidaat te stellen voor vertegenwoordiging in deze raad.  

Kandidaat-leden kunnen zich melden bij de secretaris van het Lokaal Overleg Kinderopvang. 

De kandidaturen worden besproken op de installatievergadering van het LOK. 

a) Enkel kandidaturen conform artikel 4 van dit organiek reglement worden in overweging genomen. 

b) Bij de samenstelling  wordt er rekening gehouden met de verscheidenheid en representativiteit 
van de kandidaat-leden.  

Minimaal 3/4 van de leden bestaat uit lokale actoren waarbij maximaal twee kandidaat-leden per 
overkoepelend bestuur doorgeven kunnen worden. Eénmansorganisaties en individuen kunnen 
slechts één kandidaat-lid aanduiden.  

c)  Hoogstens 2/3 van de stemgerechtigde leden zijn van hetzelfde geslacht in toepassing van artikel  
     304 § 3 van het decreet Lokaal Bestuur. 
 
d)  De schepen bevoegd voor kinderopvang wordt door het gemeentebestuur afgevaardigd in het  
     LOK. 

De definitieve ledenlijst wordt ter goedkeuring aan het gemeentebestuur voorgelegd. 
 
Artikel 6 

Indien de samenstelling van het LOK na de start van een nieuwe bestuursperiode wordt uitgesteld, 
blijven de leden in functie tot de nieuwe samenstelling door de gemeenteraad is goedgekeurd. Het 
lidmaatschap van het LOK is geldig tot maximaal 6 maanden na de start van de nieuwe 
bestuursperiode. 
 

STEMRECHT 
 
Artikel 7 

Het LOK is samengesteld uit stemgerechtigde en niet-stemgerechtigde leden. 

a. Stemgerechtigde leden: 

- de leden behorend tot de groepen zoals beschreven in artikel 4a) en 4b) van 
dit organiek reglement 

- moet men geregistreerd zijn als lid van het LOK, conform de ledenlijst die ter 
goedkeuring wordt voorgelegd aan de gemeenteraad 

b. Niet-stemgerechtigde leden: 

- de afgevaardigde van Kind & Gezin 

- gemeenteraadsleden of leden van het college van burgemeester en schepenen 
(conform artikel 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 mei 2013) 

Aan het mandaat van stemgerechtigd lid komt voortijdig een einde: 

- door ontslag van de betrokkene  
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- door het opnemen van een politiek mandaat binnen de gemeente 

- door het verdwijnen van de organisatie, dienst of voorziening die hij/zij vertegenwoordigt in 
het LOK 

- door verlies van de hoedanigheid van afgevaardigde van de betrokken organisatie 

- door overlijden van de betrokkene 

- door een beslissing van de gemeenteraad 
 

Indien een lid meer dan twee opeenvolgende keren afwezig is zonder kennisgeving, kan het LOK 
bovendien beslissen zijn/haar lidmaatschap stop te zetten en kan het desgewenst een vervanger 
aanstellen. 
 

VOORZITTER EN SECRETARIS  
 
Artikel 8 

Het LOK kiest onder haar leden een voorzitter en een secretaris. De voorzitter en de secretaris zijn 
verantwoordelijk voor de voorbereiding van de vergaderingen en de opvolging van de beslissingen. 

De voorzitter van het LOK wordt door de stemgerechtigde leden onder de stemgerechtigde leden uit 
haar midden verkozen.  

De kandidaatstelling voor de functies van voorzitter of secretaris gebeurt mondeling of schriftelijk ten 
laatste bij aanvang van de eerste vergadering. 

De voorzitter en de secretaris worden bij afzonderlijke stemming verkozen op basis van een gewone 
meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Indien er geen voorzitter gevonden wordt, kiest het LOK 
een voorzitter ad interim onder haar leden. 

De functies van voorzitter en secretaris worden toegekend tot maximaal 6 maanden na de start van 
een nieuwe bestuursperiode. 
 

WERKING 
 
Artikel 9 

Het LOK vergadert minstens een keer per jaar. Een extra vergadering kan wanneer de voorzitter, het 
gemeentebestuur of een vierde van de stemgerechtigde leden van het LOK daarom vraagt. 

Het LOK wordt minstens 7 kalenderdagen voor de vergadering via een schriftelijke uitnodiging 
samengeroepen door de voorzitter. Deze uitnodiging bevat steeds de agenda. Het verslag van de  
vergadering wordt ten laatste één maand nadien verstuurd. De agenda wordt bepaald door de 
voorzitter en de secretaris. Elk lid van het Lokaal Overleg Kinderopvang heeft het recht bijkomende 
punten op de agenda te plaatsen. Dat kan ten laatste op de vergadering zelf en kan mondeling 
gebeuren.  

De secretaris maakt het verslag van de vergadering. Adviezen bij de opmaak van de lokale  
beleidsdoelstellingen voor kinderopvang, over criteria en procedures voor de uitbreiding van 
gesubsidieerde plaatsen voor kinderopvang en over de behoefte aan en de uitbreiding van 
kinderopvang binnen de gemeente of de opening van nieuwe opvanglocaties, worden onder de vorm 
van een adviesnota, ondertekend door de voorzitter en de secretaris, bezorgd aan het 
gemeentebestuur.  
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Artikel 10 

Wanneer aan het LOK advies gevraagd wordt, moet de adviesvraag alle nodige informatie bevatten.  
De vraag om advies wordt schriftelijk gesteld en gericht aan de voorzitter van het LOK. 

Wanneer het LOK op eigen initiatief een advies wenst uit te brengen, kan het steeds informatie 
opvragen aan de algemeen directeur. Hij stelt deze informatie binnen de 15 dagen ter beschikking, 
tenzij er wettelijke bezwaren zijn. 

Het LOK krijgt feedback over het gevolg dat aan een advies gegeven wordt. 
 

Artikel 11 

Het LOK kan geldig beslissen en adviseren ongeacht het aantal aanwezige stemgerechtigde leden. 
Beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige 
stemgerechtigde leden. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend. 
 
Artikel 12  

Het LOK kan inhoudelijke werkgroepen oprichten en ontbinden en/of in overleg treden met andere 
overlegstructuren binnen de sector.  

Het LOK bepaalt de samenstelling van dergelijke werkgroep, alsook de taakstelling. De werkgroepen 
worden maximum aangesteld tot 6 maanden na de start van een nieuwe beleidsperiode. 

De werkgroepen brengen minstens 1 keer per jaar verslag uit bij het LOK. 
 
Artikel 13 

Het LOK kan indien gewenst steeds deskundigen uitnodigen en horen op het overleg.  

De samenkomsten van het LOK zijn steeds openbaar. 

Voor deelname aan de vergaderingen van het LOK wordt geen bezoldiging toegekend. 

 

ONDERSTEUNING 
 
Artikel 14 

Het gemeentebestuur ondersteunt het LOK door: 

a. in te staan voor de werkings- en administratiekosten van het LOK en eventuele werkgroepen, 
binnen de grenzen voorzien in de begroting en mits goedkeuring door het college van 
burgemeester en schepenen  

b. het voorzien van administratieve en logistieke ondersteuning door de gemeentelijke diensten 

c. het ter beschikking te stellen van een medewerker voor het bijwonen van de vergaderingen van 
het LOK en het uitvoeren van administratieve taken 

De gemeenteraad waakt erover dat de nodige middelen en informatie ter beschikking worden 
gesteld voor de uitvoering van de adviestaak van het LOK. 
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Goedgekeurd in de zitting van 25 juni 2019. 
 
Onderhavig reglement vervangt het vorige organiek reglement dd. 25 juni 2013. 
 
 
 
 
secretaris LOK         voorzitter LOK 
(naam)          (naam) 
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Stedelijke Adviesraad Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK)  Ledenlijst  2019 – 2024 

 

Lokale actoren 

Groepsopvang – vrij tarief  

Evelien Geuns Daltoncrèche daltoncreche@go-next.be vr  

Derwael Geert Charlotje BVBA geert.derwael@telenet.be m  

Dupuis Barbara  Paboes Hasselt info@paboes.be vr  

Bart Janssens Ine Mine bart.janssens3@telenet.be m  

Groepsopvang - IKT     

Caroline Smeets KDV De Hummeltjes 
Buitenschoolse opvang De Bijenkorf 

c.smeets.kdo@hummeltjes.be vr  

Sandra Gilis CKG De Hummeltjes sandra.gilis.ckg@hummeltjes.be vr  

Iris Monette ‘t Zonnetje Hasselt - Infano zonnetjehasselt@infano.be vr  

Deridder Annick Vzw Infano - regioverantwoordelijke deridderannick@infano.be vr  

Griet Plas KDV De Ukkies  griet.plas@ukkies.be vr  

Kristin Dayers KDV De Ukkies 
Buitenschoolse opvang De Speeltoren 

Kristin.dayers@ukkies.be vr  

Ann Vanierschot  KDV Klein Hemelrijk hemel.rijk@skynet.be vr  

Kenny Boes Paboes Runkst info@paboes.be m  

Gezinsopvang IKT     

Daisy Vanschoonbeek Kinderopvang Papillio vzw daisy@kopapilio.be vr  

Carmen Put Kinderopvang Papillio vzw carmen@kopapilio.be   

Gezinsopvang vrije prijs     

Salima Elbaghdadi Kinderopvang Unique kdvuniquebvba@hotmail.com vr  

Buitenschoolse opvang     

Heidi Marchal Het Roer – Ons kind heidi.marchal@covida.be vr  

Van Eygen Christel Buitenschoolse opvang stad Hasselt christel.vaneygen@hasselt.be vr  

Invulling vrije tijd     

Mike Bonneux Stedelijke jeugddienst mike.bonneux@hasselt.be m  

Joris Lambrechts Stedelijke sportdienst 
 

joris.lambrechts@hasselt.be m  
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Gebruikers -scholen     

Van Eyck Inge Ouderraad SBS Spr@nkel Ingevaneyck4@hotmail.com vr  

Wilfried Optroodt Scholengroep de zevensprong Wilfried.optroodt@sgm-zevensprong.be m  

Carine Smeets Scholengroep GO! Next – de toverfluit directie@toverfluit.be vr  

Kristof Winters Scholengroep GO! Next – de Puzzel directie@depuzzelrunkst.be m  
Filip Kuijpers Stedelijk onderwijs filip.kuijpers@hasselt.be m  

Gebruikers - andere     

Judith Reekmans Gezinsbond – gewest Hasselt judith.reekmans@gmail.com vr  

Johnny Cypers De Brug Hasselt vzw de.brug.hasselt@telenet.be m  

Vertegenwoordiging bestuur     

Habib El Ouakili Schepen kinderopvang Habib.ElOuakili@hasselt.be   

Afgevaardigde Kind & Gezin     

Ilse Coemans Kind & Gezin Ilse.coemans@kindengezin.be   
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