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Artikel 1

Naam

Het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) van Stad Roeselare noemen wij het ‘LOKOR’ (voluit ‘Lokaal
Overleg KinderOpvang Roeselare). Het LOKOR is de formele adviesraad van Stad Roeselare die advies
geeft over materies die relevant zijn voor kinderopvang.
Het Lokaal Overleg Kinderopvang wordt opgericht volgens de bepalingen van het ‘Besluit van de
Vlaamse Regering van 24 mei 2013 (BS 18 juni 2013) houdende het lokaal beleid kinderopvang’.
Stad Roeselare staat in voor het secretariaat van het LOKOR, Botermarkt 2, 8800 Roeselare,
huisvanhetkind@roeselare.be.

Artikel 2

Opdracht

Stad Roeselare informeert de lokale actoren en gebruikers op het LOKOR over het lokaal beleid
kinderopvang (strategische doelstellingen opgenomen in het Strategisch Meerjarenplan van Stad
Roeselare).
De opdrachten van het LOKOR zijn:
2.1.
Algemene opdracht
Het Lokaal Overleg Kinderopvang geeft advies over materies die relevant zijn voor kinderopvang.
• Beleidsdoelstellingen van het lokaal bestuur voor kinderopvang
• Uitbreiding van de kinderopvang op het grondgebied Roeselare
• …
2.2.
Concrete opdrachten
• Op elk moment een actueel overzicht hebben van het kinderopvangaanbod in Roeselare op de
kinderopvangwijzer/website www.kinderopvang.roeselare.be
• Open communicatie: Elke actor in het LOKOR informeert de andere leden van het LOKOR over
relevante uitbreidingen/veranderingen /projecten in het eigen kinderopvanginitiatief/sector.
• Permanente aandacht om de toegankelijkheid van kinderopvang te verhogen voor kwetsbare
gezinnen.
• Afstemmen en samenwerken met relevante actoren ifv aanpakken noden op vlak van
kinderopvang.

Artikel 3

Structuur

3.1. Algemene Vergadering
De Algemene Vergadering is een ‘open forum’ voor alle actoren die met het thema kinderopvang te
maken hebben.
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Volgende actoren worden betrokken:
• Het lokaal bestuur: de bevoegde schepen of de betrokken ambtena(a)r(en)
• Lokale actoren
• Gebruikers
3.2. Stuurgroep
De Stuurgroep is samengesteld uit minstens een vertegenwoordiging van: 1) de lokale
actoren; 2) de gebruikers; 3) het lokaal bestuur. De stuurgroep kan volgens de agenda aangevuld
worden met deskundigen.
Kandidaten voor de stuurgroep leggen hun kandidatuur ter goedkeuring voor aan de Algemene
vergadering. Elk jaar bekrachtigt de Algemene vergadering de samenstelling van de stuurgroep.
3.3. Werkgroepen
Volgens een bepaald thema of ifv een bepaalde doelstelling/actie kunnen (tijdelijke) werkgroepen
opricht worden. Het thema en de samenstelling wordt bepaald op de Algemene Vergadering.

Artikel 4

Voorzitter en secretaris

4.1. Voorzitter
• De voorzitter wordt door de stuurgroep LOKOR voorgesteld aan de Algemene Vergadering.
• De voorzitter is lid van de stuurgroep LOKOR.
• De Algemene Vergadering stelt de voorzitter aan in consensus of bij eenvoudige meerderheid van
de aanwezigen.
• Een voorzitter wordt aangesteld voor een termijn van 6 jaar en kan zich voor 2 termijnen kandidaat
stellen.
• De voorzitter kan op elk moment zijn mandaat opzeggen door de secretaris en de bevoegde
schepen op de hoogte te brengen.
• De voorzitter leidt de vergadering. Bij afwezigheid wordt de voorzitter vervangen door een lid van
de stuurgroep.
4.2. Secretaris
• De secretaris staat in voor de opmaak en verspreiding van agenda/documenten en verslag.
• Bij afwezigheid wordt de secretaris vervangen door een lid van de stuurgroep.

Artikel 5
•
•
•

Huishoudelijk reglement

De stuurgroep stelt een huishoudelijk reglement op. Het huishoudelijk reglement bevat een
nadere regeling voor de toepassing van de statuten en de regeling van het LOKOR in het algemeen.
Dit reglement bevat geen maatregelen die strijdig zijn met de statuten.
Alle wijzigingen aan het huishoudelijk reglement zijn onderworpen aan de goedkeuring van de
Algemene Vergadering van het LOKOR.
Alle wijzigingen in de statuten zijn onderworpen aan de goedkeuring van de Algemene Vergadering
van het LOKOR én de Gemeenteraad.
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