JEUGDRAAD
STATUTEN
Goedgekeurd op AV 23 februari 2007
Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 22
maart 2007
Artikel 1 : Doelstellingen
De gemeentelijke jeugdraad heeft als doel het bevorderen van een integraal jeugdbeleid in
het belang van alle jongeren van de gemeente. Om deze doelstelling te verwezenlijken zal
hij :
1. op vraag van het gemeentebestuur en op eigen initiatief adviezen uitbrengen over alle
aangelegenheden betreffende het jeugdbeleid;
Deze adviesmogelijkheid slaat niet alleen op aangelegenheden die kaderen binnen het
jeugdwerk, maar ook op alle welzijnsaspecten waar de jeugd van Oostkamp bij betrokken is.
2. de activiteiten in deze sector coördineren, overleg en samenwerking tot stand brengen
tussen verenigingen, diensten, instellingen en organisaties die actief zijn in de jeugdsector;
3. onderzoek verrichten naar, documentatie en informatie verzamelen over de behoeften van
de jeugd in Oostkamp;
4. toezien op het gebruik van de gemeentelijke infrastructuur die door de gemeente ter
beschikking van de jeugd wordt gesteld;
5. bij zoveel mogelijk kinderen en jongeren de interesse voor het gemeentebeleid bevorderen
alsook de participatie stimuleren.

Artikel 2 : Samenstelling.
De jeugdraad is samengesteld uit stemgerechtigde en niet-stemgerechtigde leden.
Stemgerechtigde leden zijn :
1. twee effectieve afgevaardigden van elke jeugdvereniging die een actieve werking kan
aantonen in de gemeente of een deel van de gemeente; één afgevaardigde van elke in de
gemeente gevestigde private of publieke dienst of instelling die met haar dienstverlening
kinderen en jongeren bereikt;
2. twee afgevaardigden van elke hierin geïnteresseerde politieke jongerenvereniging die een
actieve werking kan aantonen in de gemeente of een deel van de gemeente;
3. maximum 25% geïnteresseerde individuele jongeren, aan te duiden zoals bepaald in
artikel 4;
4. door de gemeenteraad aan te duiden leden. Deze leden worden aangeduid indien
bepaalde onevenwichten worden vastgesteld in de samenstelling van de jeugdraad, hetzij
omdat bepaalde ideologische of filosofische strekkingen of andere groepen niet
vertegenwoordigd zijn, hetzij om andere onevenwichten in de samenstelling bij te sturen.
Niet stemgerechtigde leden zijn :

1. de schepen voor jeugd;
2. de gemeentelijke ambtenaar die door het College van Burgemeester en Schepenen
is aangeduid om ondersteunend te werken en eventueel het secretariaatswerk voor
de raad uit te voeren;
3. de door de algemene vergadering van de jeugdraad gecoöpteerde leden;
4. één lid afgevaardigd door elke andere door de gemeenteraad erkende raad voor
cultuurbeleid.
Artikel 3 : Voorwaarden voor lidmaatschap.
1. De afgevaardigden van de organisaties worden in volle vrijheid aangeduid door de
betrokken organisatie en moeten aan de volgende voorwaarden voldoen :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

actief betrokken zijn bij de werking van de organisatie waardoor ze worden
aangeduid;
niet reeds afgevaardigd zijn door een andere organisatie;
geen politiek mandaat uitoefenen, op eender welk niveau;
in de gemeente wonen of gewoond hebben (*);
minstens 14 en maximum 30 jaar oud zijn;
akkoord gaan met een engagementsverklaring voor de werking van de
jeugdraad.

2. De geïnteresseerde jongeren worden via de lokale media opgeroepen om zich kandidaat te
stellen voor lidmaatschap van de jeugdraad en moeten aan volgende voorwaarden voldoen :
1. een specifieke motivatie voor kandidaatstelling opgeven;
2. niet reeds afgevaardigd zijn door een organisatie lid van de jeugdraad;
3. geen politiek mandaat uitoefenen, op eender welk niveau;
4. in de gemeente wonen (*);
5. minstens 14 en maximum 30 jaar oud zijn;
6. akkoord gaan met een engagementsverklaring voor de werking van de
jeugdraad.
3. De leden die aangeduid worden door de gemeenteraad moeten aan de volgende
voorwaarden voldoen :
1. niet reeds afgevaardigd zijn door een organisatie lid van de jeugdraad;
2. geen politiek mandaat uitoefenen, op eender welk niveau;
3. in de gemeente wonen (*);
4. minstens 14 en maximum 30 jaar oud zijn;
5. akkoord gaan met een engagementsverklaring voor de werking van de
jeugdraad.
(*) Het College kan een uitzondering maken op deze voorwaarde mits gunstig advies
van de Jeugdraad
Artikel 4 : Procedure van samenstelling van de algemene vergadering.
De Algemene Vergadering wordt opnieuw samengesteld binnen de zes maanden volgend op
de Gemeenteraadsverkiezingen en tussentijds na een periode van drie jaar.
1. De organisaties die lid zijn van de jeugdraad worden schriftelijk uitgenodigd hun
afgevaardigde aan te duiden die moet beantwoorden aan de voorwaarden bepaald in artikel
3 punt 1.
2. Via verschillende informatiekanalen wordt een oproep gelanceerd in de gemeente naar
geïnteresseerde jongeren om zich kandidaat te stellen als lid van de jeugdraad. Deze
kandidaten moeten voldoen aan de voorwaarden bepaald in artikel 3 punt 2. Indien er meer
dan 25% geïnteresseerde onafhankelijken zijn, wordt in onderling overleg tussen de

kandidaten beslist wie zetelt mét stemrecht. Indien er hieromtrent geen consensus komt,
wordt er een geheime stemming gehouden.

3. Na de samenstelling van de algemene vergadering met de leden onder groep 1 en 2 kan
de gemeenteraad, indien nodig en wenselijk, stemgerechtigde leden aanduiden voor
ideologische en filosofische strekkingen of andere groepen die niet vertegenwoordigd zijn in
de algemene vergadering. Deze leden moeten voldoen aan de voorwaarden bepaald in
artikel 3 punt 3.

Artikel 5 : Engagementsverklaring van de leden van de jeugdraad.
Alle stemgerechtige leden van de gemeentelijke jeugdraad moeten akkoord gaan met een
engagementsverklaring voor de werking van de jeugdraad waarin volgende elementen
vastgelegd worden.
1. Plichten van het stemgerechtigd lid :
1. onderschrijven van de doelstellingen van de jeugdraad en er zich toe verbinden
om actief mee te werken aan de realisatie ervan;
2. bijwonen van de vergaderingen van de jeugdraad. Indien dit onmogelijk is, is het
lid gebonden zich uitdrukkelijk te verontschuldigen;
3. afgevaardigden van een organisatie dienen hun achterban grondig te informeren
over de werkzaamheden van de jeugdraad en ook geregeld overleg te plegen in
functie van het opsporen bij de eigen organisatie van behoeften, ideeën en
verwachtingen inzake jeugdbeleid.

2. Rechten
1.
2.
3.

van het stemgerechtigd lid :
spreekrecht op alle vergaderingen van de jeugdraad;
stemrecht in de algemene vergadering;
inzagerecht in alle documenten en dossiers die het gemeentebestuur ter
beschikking stelt van de jeugdraad;
4. gebruik maken van het budget van de jeugdraad voor het volgen van
studiedagen en vormingscursussen in functie van het verbeteren van de werking
van de jeugdraad, volgens de nadere voorwaarden bepaald door de jeugdraad.

3. Plichten van niet-stemgerechtigde leden :
Cfr. plichten stemgerechtigde leden punten 1 en 2.
4. Rechten van niet-stemgerechtigde leden :
Cfr. rechten van stemgerechtigde leden punten 1 en 3.
Artikel 6 : Einde van het mandaat van de leden.
Er komt een einde aan het mandaat van de leden :
1. ofwel door het intrekken van hun opdracht door de organisatie die zij
vertegenwoordigen. Deze intrekking moet schriftelijk aan de voorzitter van de
jeugdraad worden meegedeeld;
2. ofwel door het ontslag van de betrokkene zelf uit de jeugdraad. Het
ontslagnemend lid moet dit schriftelijk meedelen aan de voorzitter van de jeugdraad;
3. ofwel door drie opeenvolgende onwettige afwezigheden op de algemene
vergadering. De voorzitter zal de afwezigheden vaststellen en het ontslag meedelen
aan de organisatie en de algemene vergadering;
4. ofwel door het niet langer vervullen van één van de voorwaarden vermeld in artikel
3.
Artikel 7 : Bevoegdheden van de jeugdraad.

De algemene vergadering vergadert minstens 4 keer per jaar en beslist over :
1.

2.
3.
4.
5.

6.

de adviezen aan het gemeentebestuur, over het programma en over alle
belangrijke aangelegenheden die de goede werking van de jeugdraad mogelijk
maken.
de rekening van het verlopen jaar
de begroting voor het volgende jaar
de goedkeuring van het jaarlijks werkingsverslag.
dagelijks bestuur dat telkens binnen de drie maanden na de hersamenstelling
van de jeugdraad wordt verkozen uit en door de algemene vergadering volgens
de modaliteiten in artikel 10. De voorzitter wordt rechtstreeks door de AV
verkozen.
de oprichting van werkgroepen voor specifieke opdrachten (…). Elk lid van de
jeugdraad kan hieraan participeren. Ook andere geïnteresseerde jongeren en/of
deskundigen kunnen lid worden van een werkgroep.

Artikel 8 : Wijze van stemmen in de algemene vergadering.
Om een geldige stemming te kunnen houden in de algemene vergadering moet tenminste
een derde van de stemgerechtigde leden aanwezig zijn. Voor de wijziging van de statuten
moet tenminste twee derden van de stemgerechtigde leden aanwezig zijn. Indien bij een
tweede bijeenroeping over eenzelfde punt opnieuw niet aan deze voorwaarde voldaan is,
beslist de vergadering ongeacht het aantal aanwezigen.
Beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.
Beslissingen omtrent statuten, voorzitterschap en 3-jarenplan echter worden genomen bij
een 2/3 meerderheid. Als er wordt gestemd over personen of functies, gebeurt dit geheim.
Artikel 9: Werking Bevoegdheden van het bureau dagelijks bestuur
Het Dagelijks Bestuur komt minstens zes maal per jaar samen. Het bureau is
bevoegd om het dagelijks beheer van de jeugdraad te voeren:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

het bereidt de vergaderingen en agenda van de Algemene Vergadering voor
het bepaalt de houding van de jeugdraad ten overstaan van dringende en
algemene problemen
het houdt toezicht op de rekeningen en stelt ontwerp begroting en jaarverslag op
het doet voorstellen naar de werking toe
het bereidt adviezen voor die dan aan de Algemene Vergadering worden
voorgelegd
voert de beslissingen van de Algemene Vergadering uit

Artikel 10 : Procedure van samenstelling van het Dagelijks Bestuur.
De algemene vergadering kiest telkens binnen de drie maanden na de
hersamenstelling een Dagelijks Bestuur bestaande uit maximum acht tien leden.
Binnen dit Dagelijks Bestuur worden twee ondervoorzitters en een secretaris /
penningmeester aangeduid. De schepen voor jeugd en de ambtenaar van de
gemeente maken automatisch deel uit van het Dagelijks Bestuur als nietstemgerechtigd lid. Enkel stemgerechtigde leden uit de algemene vergadering
kunnen toetreden tot het dagelijks bestuur.

