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Voorgeschiedenis
•

25 maart 2019: goedkeuring nieuw gemeentelijk participatiereglement door de
gemeenteraad.

Feiten en context
Volgens artikel 7 van het nieuw participatiereglement zorgt het college van burgemeester
en schepenen, in co-creatie met de adviesraden, voor het uitwerken van statuten voor
deze raden waarin minstens het volgende beschreven wordt:
• de opdrachten van de raad;
• de bevoegdheden van de raad;
• de samenstelling van de raad;
• de functies binnen de raad;
• de wijze van samenkomen en verslaggeving.
Deze statuten worden ook ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.
Het voorstel van statuten en huishoudelijk reglement voor het Lokaal Overleg
Kinderopvang werd in het najaar van 2019 besproken en goedgekeurd door deze raad.
Juridische gronden
•
•

Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 meer bepaald artikel 304 § 3.
Participatiereglement van de gemeente Hoeilaart, goedgekeurd door
gemeenteraad op 25 maart 2019.

de

Advies
Geen extern advies.

Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 2 blz op www.verifieer.be met verificatiecode 6679-5533-1314-8560.

Argumentatie
Deze statuten en het huishoudelijk reglement kregen, op basis van het aangereikte
sjabloon, in samenwerking met de leden van het LOK verder vorm en werden aangepast
aan de specifieke werking van deze raad.
Ze werden tijdens de laatste bijeenkomst definitief besproken en goedgekeurd.
Financieel advies
Geen financiële gevolgen.
BESLUIT:

eenparig aangenomen

Enig artikel
De gemeenteraad keurt het voorstel van statuten en huishoudelijk reglement van het
Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) goed.
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