Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK)
Gemeente Moorslede.

STATUTEN
Hoofdstuk 1: Algemeen
Artikel 1
De adviesraad LOK is een door het lokaal bestuur officieel erkende adviesraad, inzake
kinderopvangmateries in de ruime zin van het woord.
Het LOK is een adviesorgaan en heeft geen beslissingsrecht.
Artikel 2
De zetel van het LOK is gevestigd op volgend adres: Marktplaats 1 te 8890 Moorslede.

Hoofdstuk 2: Doel en taken
Artikel 3
De opdrachten van het LOK, overeenkomstig het Besluit van de Vlaamse Regering dd. 24 mei
2013 zijn als volgt:
 Het lokaal bestuur adviseren bij de opmaak van het meerjarenplan;
 Het lokaal bestuur adviseren over de uitvoering van het meerjarenplan, wat betreft
de doelstellingen kinderopvang;
 Het lokaal bestuur adviseren met betrekking tot de uitbreiding van de kinderopvang
binnen het eigen grondgebied. Het lokaal bestuur geeft op haar beurt dan advies aan
Kind & Gezin.
Daarnaast verspreidt het LOK informatie en organiseert het activiteiten over of met
betrekking tot het thema kinderopvang.
Het LOK is ook het forum dat zich beraadt en afspraken maakt over de oprichting/werking
van het Lokaal Loket Kinderopvang.
Het LOK verleent advies op eigen initiatief of op verzoek van het lokaal bestuur.
Het LOK werkt los van elke politieke, ideologische, filosofische en/of godsdienstige binding.
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Hoofdstuk 3: Samenstelling
Artikel 4
Het LOK bestaat uit
 de algemene vergadering
 het dagelijks bestuur, als voorbereidend orgaan voor de algemene vergadering;
 eventueel werkgroepen, al dan niet tijdelijke, die rond een thema werken en
adviezen voorbereiden.
Algemene vergadering
De algemene vergadering is een publieke vergadering en vergadert minstens 3 maal per jaar.
Ze is samengesteld uit stemgerechtigde leden en uit leden met een raadgevende stem.
Hoogstens 2/3 van de leden zijn van hetzelfde geslacht.
De stemgerechtigde leden mogen geen politiek mandaat (in de strikte zin van de betekenis)
bekleden.
De algemene vergadering is samengesteld uit minstens:
1. Een vertegenwoordiging van de lokale actoren kinderopvang. Hieronder wordt
verstaan: al wie plaatselijk een functie vervult in de opvang van kinderen en al wie
invulling geeft aan de vrije tijd van kinderen voor en zolang ze naar de basisschool
gaan. Deze vertegenwoordiging wordt vastgelegd rekening houdend met de
verscheidenheid en representativiteit van de lokale actoren.
Concreet betreft het onder andere op het grondgebied Moorslede actieve
a. Organiserende besturen van kinderopvangvoorzieningen: zelfstandige
kinderopvanginitiatieven zoals mini-crèches, zelfstandige kinderdagverblijven,
zelfstandige opvangouders, de gesubsidieerde kinderopvangvoorzieningen
zoals initiatieven voor buitenschoolse opvang, kinderdagverblijven, diensten
voor onthaalouders, lokale diensten voor buurtgerichte kinderopvang,
gemandateerde voorzieningen kinderopvang, dienstenchequeondernemingen
erkend voor kinderopvang en ook organiserende besturen van opvang zieke
kinderen en babysitdiensten.
b. (Gemeentelijke) vrijetijdsdiensten en -organisaties die een vrijetijdsaanbod
hebben voor kinderen van 0 tot 12 jaar, zoals Speelpleinwerking, …
2. Een vertegenwoordiging van de gebruikers. Hieronder wordt verstaan al wie
plaatselijk een beroep doet op kinderopvang en behoefte heeft aan kinderopvang of
een vertegenwoordiger van een organisatie die representatief is voor gebruikers
inzake kinderopvang.
Concreet betreft het individuele (groot)ouders, ouders aangeduid en dus
vertegenwoordiger van een oudercomité, buurtwerking, verenigingen voor kansarme
en/of allochtone ouders, voor ouders met kinderen met een specifieke zorgbehoefte,
of organisaties zoals Gezinsbond. Het kan ook gaan over de schoolbesturen, de
vakbonden of afgevaardigden van andere erkende adviesraden.
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3. Een vertegenwoordiging van het lokaal bestuur
Concreet kan het hier gaan over: een medewerker van het lokaal bestuur met
verantwoordelijkheid voor de materie kinderopvang, een verantwoordelijke lokaal
sociaal beleid, de jeugdconsulent, enz. Ook de schepen bevoegd voor kinderopvang
of een vervangend gemeenteraadslid kan het lokaal bestuur vertegenwoordigen in
het Lokaal Overleg Kinderopvang. Deze laatste hebben dan wel geen stemrecht.
Om stemgerechtigd lid te zijn van het Lokaal Overleg Kinderopvang moet:
 Hij/zij behoren tot een van de in 1 of 2 beschreven groepen;
 Hij/zij geregistreerd zijn als lid van het Lokaal Overleg Kinderopvang.
Omwille van evenredigheidsredenen beperken we het aantal stemgerechtigde leden per
sector:
 Per initiatief buitenschoolse opvang (opvang buiten de schooluren ingericht door het
schoolbestuur):
maximum 1 afgevaardigde
 Per schoolbestuur die op de gemeente opvang inricht:
maximum 1 afgevaardigde
 Minicrèches en kinderdagverblijven:
maximum 1 afgevaardigde
 Zelfstandige onthaalouders:
maximum 2 afgevaardigden
 Per opvangdienst onthaalouders die bij hen aangesloten zijn:
maximum 1 afgevaardigde
 Per opvangdienst die op de gemeente opvang inricht:
maximum 1 afgevaardigde
 Kinderoppasdienst:
maximum 1 afgevaardigde
 Speelpleinwerking:
maximum 1 afgevaardigde
 Geïnteresseerde inwoners van Moorslede:
maximum 1 afgevaardigde
In het kader van de evenwichtige man/vrouw-samenstelling van de adviesraad vragen wij
indien mogelijk per actor of vertegenwoordiger twee kandidaat-leden voor te dragen: een
man en een vrouw.
Als niet-stemgerechtigde leden van de algemene vergadering worden volgende personen
aangeduid:
1. De afgevaardigde van Kind en Gezin;
2. De welzijnsconsulent belast met het secretariaat van het Lokaal Overleg
Kinderopvang;
3. De jeugdconsulent;
4. De afgevaardigde van het OCMW;
5. De schepen bevoegd voor kinderopvang;
6. Deskundigen.

Artikel 5
Bij het begin van elke gemeentelijke bestuursperiode wordt door het gemeentebestuur –
onder andere via het gemeentelijk informatieblad – een oproep gericht aan
geïnteresseerden om zich bij de bevoegde ambtenaar kandidaat te stellen.
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Het is de gemeenteraad die de samenstelling van het lokaal overleg kinderopvang definitief
vastlegt.
Na de installatie kunnen kandidaat-leden zich ook zelf melden bij de bevoegde ambtenaar.
Een kandidatuur moet voldoen aan de voorwaarden opgesomd in deze statuten en wordt
besproken op het lokaal overleg kinderopvang. Het advies van het lokaal overleg
kinderopvang over de kandidatuur wordt door de secretaris van het Lokaal Overleg
Kinderopvang doorgegeven aan het gemeentebestuur dat de kandidatuur definitief
aanvaardt of verwerpt.
Het lidmaatschap van het Lokaal Overleg Kinderopvang is geldig tot uiterlijk 6 maand na de
start van de nieuwe bestuursperiode. Mocht de samenstelling van het lokaal overleg
kinderopvang na de start van een nieuwe bestuursperiode om één of andere reden worden
uitgesteld, dan blijven de oude leden in functie tot de nieuwe samenstelling op de
gemeenteraad is goedgekeurd.
Aan het mandaat van stemgerechtigd lid komt voortijdig een einde:
a. Door ontslag van de betrokkene zelf;
b. door opnemen van politiek mandaat binnen de gemeente;
c. door verdwijnen van de organisatie, dienst of voorziening zelf (bijvoorbeeld niet
langer actief zijn als zelfstandige onthaalouder, stopzetten van mini-crèche);
d. door het verdwijnen van de link tussen de betrokkene en de organisatie, dienst of
voorziening die hij/zij vertegenwoordigt in het lokaal overleg kinderopvang
(bijvoorbeeld ontslag van directeur school);
e. door overlijden van de betrokkene of rechtsonbekwaamheid;
f. door uitsluiting, waarover het Lokaal Overleg Kinderopvang met een twee derde
meerderheid van de aanwezige stemgerechtigde leden beslist. Een nietgemotiveerde afwezigheid op drie achtereenvolgende bijeenkomsten van het Lokaal
Overleg Kinderopvang is een reden tot uitsluiting.
Een ontslag wordt door de betrokkene zelf – indien de redenen a, b of c van toepassing is schriftelijk bezorgd aan de secretaris van het lokaal overleg kinderopvang.
Indien van de hierboven opgesomde redenen, d van toepassing is, wordt dit ontslag
schriftelijk door het betrokken organiserend bestuur of besturen, organisatie(s) of dienst(en)
bezorgd aan de secretaris van het lokaal overleg kinderopvang.
Artikel 6
Dagelijks bestuur
De Algemene Vergadering kiest uit haar leden een dagelijks bestuur.
Het dagelijks bestuur vergadert op regelmatige wijze met een minimum van 3 x per jaar en
wanneer zij dit nodig acht.
Het dagelijks bestuur bereidt de algemene vergaderingen van het LOK voor en stelt er de
agenda van op.
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De samenstelling van het dagelijks bestuur ziet er minstens als volgt uit:
1. Voorzitter
2. Ondervoorzitter
3. Secretaris: personeelslid van het lokaal bestuur

Hoofdstuk 4: Secretariaat
Artikel 7
Alle briefwisseling in verband met het LOK wordt verstuurd naar het LOK, Marktplaats 18a,
8890 Moorslede of via mail naar welzijn@moorslede.be.
Artikel 8
Van elke bijeenkomst van het LOK wordt een verslag opgesteld en opgenomen in een
register. Deze notulen worden opgesteld onder de verantwoordelijkheid van de secretaris.
De leden van het LOK en het College van Burgemeester en Schepenen/Vast Bureau
ontvangen een beknopt verslag van de samenkomsten van het LOK binnen één maand na de
samenkomst.
Deze worden daarna op website geplaatst.

Hoofdstuk 5: Deskundigen & werkgroepen
Artikel 9
Het LOK kan deskundigen met een raadgevende stem aanduiden. Deze hebben geen
stemrecht.
Artikel 10
Het LOK kan werkgroepen over specifieke thema’s vormen. Het voorzitterschap van deze
werkgroepen wordt steeds waargenomen door een lid van het LOK.
De werkgroepen brengen steeds verslag uit bij het LOK.

Hoofdstuk 6: Samenwerking lokaal bestuur – LOK:
Artikel 11
Het lokaal bestuur verbindt zich ertoe de besluiten over uitgebrachte adviezen te
beantwoorden met het daaraan gegeven gevolg. Het lokaal bestuur zal het niet volgen van
een advies motiveren tegenover het LOK. Behoudens indien uitzonderlijke omstandigheden
die noodzakelijk maken, zal dit gebeuren binnen de 60 dagen volgend op de ontvangst.
Het lokaal bestuur verbindt zich ertoe advies te vragen aan het LOK wanneer er beslissingen
worden genomen omtrent kinderopvangbeleid.
Het lokaal bestuur stelt gratis en vergaderlokaal ter beschikking van het LOK.
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Het lokaal bestuur waakt er over dat de nodige middelen en informatie ter beschikking
worden gesteld voor de vervulling van de adviestaak van het LOK.

Hoofdstuk 7: Samenwerking huis van het kind – LOK:
Artikel 12
Het LOK is partner bij het huis van het kind.
Artikel 13
De voorzitter en/of andere leden van het LOK nemen deel aan de uitbouw van het huis van
het kind.

Hoofdstuk 8: Statutenwijziging
Artikel 14
Deze statuten kunnen gewijzigd worden op voorstel van minstens 25 % van de leden van de
algemene vergadering mits uitdrukkelijke vermelding op de agenda van de vergadering. Op
de vergadering dient minstens ½ van de leden aanwezig te zijn. De wijzigingen moeten
positief geadviseerd worden door minstens 2/3de van de aanwezige leden.
Indien op de vergadering geen 1/2de van de leden aanwezig is kan er minimum 8
kalenderdagen later een 2 de vergadering bijeengeroepen worden waarop ongeacht het
aantal leden de statuten positief geadviseerd worden door minstens 2/3de van de aanwezige
leden.
De statutenwijziging dient ter goedkeuring voorgelegd te worden aan de gemeenteraad.
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